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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1117) do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, 

dodano art. 364a, mocą którego wprowadzono rozwiązania umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, nadawanie odznaczenia resortowego – Medalu „Zasłużony dla Nauki 

Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. Mądrość i Prawda), zwanego dalej „Medalem”, za szczególne zasługi dla szkolnictwa 

wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.  

W myśl art. 364a ust. 14 ustawy minister został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) wzoru wniosku o nadanie Medalu i sposobu jego składania;  

2) sposobu postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu; 

3) wzorów odznak Medalu i wzoru legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, zwanej dalej „legitymacją”; 

4) sposobu wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu;  

5) sposobu ponownego wydawania odznaki Medalu i wydania duplikatu legitymacji;  

6) wysokości opłaty za ponowne wydanie odznaki Medalu i wydanie duplikatu legitymacji oraz sposobu jej wnoszenia. 

 

Dodane przepisy, w tym przepis upoważniający do wydania rozporządzenia, weszły w życie z dniem 1 października 

2022 r.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 364a ust. 14 ustawy i wydanie projektowanego rozporządzenia. 

 

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia wniosek o nadanie Medalu, zwany dalej „wnioskiem”, będzie mógł zostać 

złożony do ministra w terminie do dnia 15 grudnia. Proponowany termin składania wniosków ma umożliwić ich ocenę 

oraz nadanie Medali w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku, a także wręczenie odznak Medalu podczas 

uroczystości z okazji Dnia Nauki Polskiej, będącego świętem państwowym przypadającym w dniu 19 lutego. Z uwagi na 

krąg podmiotów uprawnionych do składania wniosków określony w art. 364a ust. 3 ustawy oraz w celu zapewnienia 

sprawności postępowania w sprawie nadania Medalu proponuje się, aby wnioski były sporządzane w postaci elektronicznej 

i opatrywane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz składane za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej ministra. Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że niektóre podmioty uprawnione do składania 

wniosków (np. organizacje społeczne) mogą nie posiadać elektronicznej skrzynki podawczej lub nie dysponować podpisem 

zaufanym albo podpisem elektronicznym, wprowadzono możliwość sporządzenia wniosku w postaci papierowej i złożenia 

go za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego.  

Wniosek będzie sporządzany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia. Zakres 

danych i informacji przewidzianych we wzorze wniosku obejmuje dane i informacje wymagane przez art. 364a ust. 4 

ustawy. Ponadto w odniesieniu do osoby fizycznej przedstawionej do odznaczenia będzie wymagane podanie jej nazwiska 

rodowego lub poprzednio używanego, w celu weryfikacji zasług i osiągnięć uzyskanych przez nią w okresie, gdy 

posługiwała się innym nazwiskiem niż używane w terminie składania wniosku. Ze względu na to, że Medal może być 

nadany również osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, proponuje się podanie we wniosku informacji 

o obywatelstwie tej osoby. Natomiast wymaganie podania we wniosku informacji o miejscu zatrudnienia i stanowisku – 

w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej – informacji o rodzaju działalności, będzie służyło wykazaniu zakresu aktualnej działalności prowadzonej przez 

podmiot przedstawiony do odznaczenia. Przedstawienie przez wnioskodawców danych i informacji w jednolity 

i usystematyzowany sposób umożliwi sprawne dokonanie oceny wniosku i nadanie Medalu.  
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Zgodnie z § 3 projektowanego rozporządzenia wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, dokonywanej przez urząd 

obsługujący ministra, oraz ocenie merytorycznej, dokonywanej przez zespół doradczy powołany przez ministra. 

W przypadku gdy w trakcie oceny formalnej wniosku zostaną stwierdzone braki formalne, wnioskodawcy będzie 

wyznaczany 14-dniowy termin do uzupełnienia wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. W związku 

z powyższym ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie te wnioski, które będą spełniały wymagania formalne. Po 

dokonaniu oceny merytorycznej wniosku zespół doradczy sporządzi opinię dotyczącą szczególnych zasług podmiotu 

przedstawionego do odznaczenia dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym jego wybitnych osiągnięć w zakresie 

działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Ocena zespołu doradczego będzie uwzględniana przez ministra 

przy nadawaniu Medalu. 

 

W myśl § 4 projektowanego rozporządzenia minister będzie nadawał Medale po rozpatrzeniu wniosków uprawnionych 

podmiotów w terminie do dnia 30 stycznia, natomiast z inicjatywy własnej – w dowolnym terminie. Rozwiązanie takie 

umożliwi ministrowi nadanie Medalu np. w przypadku uzyskania informacji o osiągnięciu przez dany podmiot 

szczególnych zasług dla szkolnictwa wyższego i nauki po terminie nadania Medali w trybie wnioskowym albo 

w przypadku śmierci osoby szczególnie zasłużonej dla szkolnictwa wyższego i nauki. 

Wzory odznak Medalu uwzględniające stopnie Medalu (Medal pierwszego stopnia – Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki 

Polskiej Sapientia et Veritas”, Medal drugiego stopnia – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et 

Veritas”, Medal trzeciego stopnia – Brązowy Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”) zostały określone 

w załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia.  

 

W myśl § 5 projektowanego rozporządzenia odznaki Medalu będą wręczane w uroczystych okolicznościach 

zapewniających godne uhonorowanie odznaczanego podmiotu. Minister poinformuje podmioty, którym nadano Medal, 

o terminie i miejscu wręczenia odznak Medalu. Odznaki Medalu nadanego po rozpatrzeniu wniosków uprawnionych 

podmiotów będą wręczane podczas uroczystości z okazji Dnia Nauki Polskiej, natomiast nadane z inicjatywy własnej 

ministra będą mogły zostać wręczone również w innym terminie. 

Projektowane rozporządzenie określa również komu będzie mogła zostać wręczona odznaka Medalu. Co do zasady 

odznaka Medalu będzie wręczana podmiotowi, któremu nadano Medal – jeżeli podmiotem tym będzie osoba fizyczna albo 

osobie reprezentującej podmiot – jeżeli podmiotem tym będzie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej. W przypadku braku możliwości uczestniczenia wskazanych osób w uroczystości wręczenia odznaki 

Medalu, będzie ona wręczana osobie upoważnionej przez osobę fizyczną albo przez osobę reprezentującą osobę prawną 

lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której nadano Medal. W przypadku nadania Medalu 

osobie fizycznej pośmiertnie odznaka Medalu będzie wręczana członkowi jej rodziny, a w przypadku braku członka 

rodziny – wnioskodawcy.  

Podmiot, któremu nadano Medal, otrzyma odznakę Medalu wraz z legitymacją. Wzór legitymacji został określony 

w załączniku nr 3 do projektowanego rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że osoba, której wręczono odznakę Medalu wraz z legitymacją, będzie 

obowiązana potwierdzić ich odbiór przez złożenie czytelnego podpisu na liście podmiotów, którym nadano Medal. Jeżeli 

natomiast osobisty odbiór odznaki Medalu wraz z legitymacją przez uprawnioną osobę nie będzie możliwy, zostaną one 

doręczone przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego. 

 

Przepisy § 6 i § 7 projektowanego rozporządzenia określają sposób noszenia odznaki Medalu i jej przechowywania. 

Osoba fizyczna, której nadano Medal, będzie obowiązana nosić odznakę Medalu podczas uroczystości organizowanych 

w szczególności z okazji świąt państwowych: na szyi – w przypadku nadania jej Medalu pierwszego stopnia – Złotego 

Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” albo na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach 

i odznaczeniach państwowych – w przypadku nadania jej Medalu drugiego stopnia – Srebrnego Medalu „Zasłużony dla 

Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” albo Medalu trzeciego stopnia – Brązowego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej 

Sapientia et Veritas”. Nie będzie natomiast mogła nosić odznaki Medalu na ubiorach roboczych i ochronnych oraz na 

ubiorach o charakterze sportowym. 

W przypadku nadania Medalu osobie fizycznej pośmiertnie odznakę Medalu będzie obowiązany przechowywać w swoim 

miejscu zamieszkania członek rodziny albo w swojej siedzibie wnioskodawca. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której nadano Medal, będzie obowiązana przechowywać odznakę Medalu w swojej 

siedzibie. W obydwu przypadkach odznaka Medalu ma być przechowywana w sposób zapewniający należyty szacunek. 

 

Projektowane rozporządzenie w § 8 przewiduje, że ponowne wydanie odznaki Medalu lub wydanie duplikatu legitymacji 

będzie dokonywane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot, któremu nadano Medal. Duplikat 

legitymacji będzie wydawany według wzoru obowiązującego w dniu wydania tego duplikatu. Na drugiej stronie tego 

dokumentu będzie zamieszczony wyraz „Duplikat”, natomiast na dole trzeciej strony – wyrazy „Oryginał podpisał”, 

a także wskazanie nazwy oraz imienia i nazwiska ministra, który podpisał oryginał legitymacji. Duplikat legitymacji będzie 

też musiał zostać opatrzony datą jego sporządzenia i czytelnym podpisem pracownika urzędu obsługującego ministra, 

który sporządził ten duplikat.  



Ponownie wydana odznaka Medalu i wydany duplikat legitymacji będą doręczane przesyłką rejestrowaną za 

pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego. 

 

Zgodnie z § 9 projektowanego rozporządzenia za ponowne wydanie odznaki Medalu będzie pobierana opłata w wysokości 

150 zł, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji – opłata w wysokości 50 zł.  

W projektowanym rozporządzeniu określono, że opłata będzie wnoszona na rachunek bankowy urzędu obsługującego 

ministra, w dniu złożenia wniosku o ponowne wydanie odznaki Medalu lub o wydanie duplikatu legitymacji.  

 

Projektowane rozporządzenie określa w § 10 sposób postępowania w sprawie pozbawienia Medalu osoby fizycznej, jeżeli 

została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, 

ograniczenia wolności albo grzywny. W myśl tego przepisu minister, przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie 

pozbawienia Medalu, zasięgnie opinii zespołu doradczego powołanego do oceny wniosków o nadanie Medalu. 

Odznaczona osoba fizyczna zostanie poinformowana o pozbawieniu Medalu pismem, które będzie zawierało również 

wezwanie do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, odznaki Medalu i legitymacji. Pismo będzie sporządzone 

w postaci papierowej i doręczone przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego. 

Zostanie ono również przekazane do wiadomości wnioskodawcy, jeżeli Medal został nadany w trybie wnioskowym. 

 

W myśl § 11 projektowanego rozporządzenia wnioski o nadanie Medalu w roku 2023 składa się w terminie 14 dni od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia. Przepis ten umożliwi wnioskodawcom złożenie wniosków o uhonorowanie Medalem 

i wręczenie odznak Medalu podczas uroczystości z okazji Dnia Nauki Polskiej w roku 2023.  

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
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minister właściwy do 

spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki 

1 

 Możliwość nadawania Medalu 

z własnej inicjatywy oraz na 

wniosek uprawnionych 

podmiotów. 

ministrowie kierujący 

działami administracji 

rządowej  

16  

Główny Urząd Statystyczny 

portal gov.pl 

Możliwość złożenia wniosku 

o uhonorowanie osób 

fizycznych, w tym 

nieposiadających 

obywatelstwa polskiego, 

a także osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej wyróżniających się 

szczególnymi zasługami dla 

szkolnictwa wyższego i nauki, 

w tym wybitnymi 

osiągnięciami w zakresie 

działalności naukowej, 

dydaktycznej lub 

organizacyjnej 

kierownicy urzędów 

centralnych  
31 

wojewodowie 16 

organy jednostek 

samorządu terytorialnego: 

– sejmików wojewódzkich, 

– powiatów, 

– miast na prawach 

powiatu,  

– gmin 

 

 

16 

314 

66 

 

2477 

osoby kierujące 

podmiotami systemu 

szkolnictwa wyższego 

i nauki: 

 

 

 

 

 

MEiN – Zintegrowany System 

Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on 



– rektorzy, 

– prezydenci federacji 

pomiotów systemu 

szkolnictwa wyższego 

i nauki,  

– Prezes Polskiej Akademii 
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11   

kierownicy urzędów 

konsularnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

242  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach opiniowania projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty: 

1) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 



2) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

3) Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych; 

4) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  

5) Rada Doskonałości Naukowej; 

6) Komitet Polityki Naukowej; 

7) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) Krajowa Reprezentacja Doktorantów; 

9) NSZZ „Solidarność”; 

10) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

11) Forum Związków Zawodowych; 

12) Konfederacja Lewiatan; 

13) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

14) Związek Rzemiosła Polskiego; 

15) Związek Pracodawców Business Centre Club; 

16) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; 

17) Federacja Przedsiębiorców Polskich. 

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty: 

1) Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich; 

2) Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych; 

3) Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych; 

4) Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych; 

5) Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych; 

6) Rada Główna Instytutów Badawczych; 

7) Polska Komisja Akredytacyjna;  

8) Polska Akademia Nauk; 

9) Rada Młodych Naukowców; 

10) Polska Akademia Umiejętności; 

11) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; 

12) Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji 

i Nauki zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248). 

Projekt rozporządzenia został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji publicznych 

i opiniowania. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Źródła finansowania  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Zakłada się, że minister będzie nadawał rocznie nie więcej niż 175 Medali (25 Medali pierwszego 

stopnia – Złotych Medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, 50 Medali drugiego 

stopnia – Srebrnych Medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, 100 Medali trzeciego 

stopnia – Brązowych Medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”). Szacowane koszty 

nadania Medali – obejmujące koszty wytworzenia odznak Medali, legitymacji i etui – wyniosą 

ok. 40 000 zł rocznie.  

Wydatki związane z nadaniem Medali będą finansowane ze środków zaplanowanych na ten cel 

w części budżetu państwa 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. 

 

Zgodnie z § 9 projektowanego rozporządzenia za ponowne wydanie odznaki Medalu będzie pobierana 

opłata w wysokości 150 zł, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji – opłata w wysokości 50 zł. 

W myśl art. 364a ust. 10 ustawy powyższa opłata jest ustalana w wysokości kosztów ponownego 

wydania odznaki Medalu lub wydania duplikatu legitymacji, z tym że jej wysokość nie może 

przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

Proponowane wysokości opłat zostały określone z uwzględnieniem kosztu wytworzenia i ponownego 

wydania odznaki Medalu oraz wydania duplikatu legitymacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. 

(Dz. U. poz. 1952) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie 

wynosiła 3 490 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – 3 600 zł. Ustalona w projektowanym rozporządzeniu 

wysokość opłaty za ponowne wydanie odznaki Medalu i opłaty za wydanie duplikatu legitymacji nie 

przekracza zatem 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które będzie obowiązywać w 2023 r., 

w którym po raz pierwszy mają zostać nadane Medale i w którym potencjalnie może wystąpić 

okoliczność uzasadniająca ponowne wydanie odznaki Medalu lub wydanie duplikatu legitymacji.  

Wysokość dochodów budżetu państwa z tytułu powyższych opłat jest niemożliwa do oszacowania, 

gdyż będzie uzależniona od liczby wniosków o ponowne wydanie odznaki Medalu i wydanie 

duplikatu legitymacji, jednakże przewiduje się, że będzie ona marginalna. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa – 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

– 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

– 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

– 

Niemierzalne – – 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób niepełnosprawnych i osób 

starszych. 

 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

Komentarz: Brak. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

☐ inne: 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi po jego wejściu w życie. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter regulacji nie przewiduje się przeprowadzania ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 
  


