
Projekt z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1’

z dnia <data wydania aktu> r.

w sprawie upoważnienia organów do uznawania kw alifikacji w zawodach regulowanych

należących do działu sprawy wewnętrzne

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, 

upoważnia się:

1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie zawodów:

a) strażak,

b) technik pożarnictwa,

c) inżynier pożarnictwa;

2) Komendanta Głównego Policji - w zakresie zawodów:

a) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,

b) kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,

c) detektyw.

u Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz 
z 2017 r. poz. 1140).
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI

Za zgodność 

pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym

DYREKTOR
Departamentu E ego MSWiA

Urszula KULISIEWICZ

Zofm / •

21 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach 
regulowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1106), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 87 
pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
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UZASADNIENIE

Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia 

organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy 

wewnętrzne wynika z faktu, iż zgodnie z regulacją art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), z dniem 1 stycznia 2017 r. utraciło moc obowiązującą 

poprzednie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. 

w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1106).

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie dotyczyło upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji 

do wykonywania zawodów regulowanych w zakresie zawodów geodezyjnych i kartograficznych, 

zawodów pracownika ochrony i detektywa oraz kwalifikacji w zakresie zawodów pożarniczych.

0 ile objęcie przedmiotowym rozporządzeniem Głównego Geodety Kraju nie ma podstaw prawnych 

z uwagi na fakt, że nadzór nad tym organem sprawuje obecnie minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o tyle zasadne jest 

upoważnienie Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

do uznawania kwalifikacji w zakresie odpowiednio zawodów: pracownika ochrony i detektywa oraz 

zawodów pożarniczych, tj. strażaka, technika pożarnictwa i inżyniera pożarnictwa.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 888 i 1086), minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem 

art. 33a ust. 4 tej ustawy, jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących 

do tego działu. Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 3 ww. ustawy, minister kierujący działem administracji 

rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania uznawania kwalifikacji 

w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub 

wykonywania działalności należących do tego działu, organ lub jednostkę organizacyjną podległą 

ministrowi albo przez niego nadzorowaną, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub 

organ rejestrowy, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.

W zakresie zawodów pożarniczych, organem upoważnionym do uznawania kwalifikacji zawodowych 

do wykonywania zawodów regulowanych był (w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

1 Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji 

w zawodach regulowanych) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który w latach 2010 - 

2016 wydał 2 decyzje. Obie decyzje dotyczyły uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania 

zawodu strażak nabytych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej był organem do uznawania kwalifikacji zawodowych 

w zawodach pożarniczych przez blisko siedem lat. Zwrócić należy uwagę, że szkolenie w zawodzie 

strażak prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej należy opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia 

zawodowego oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacją. Ocena 

porównawcza programów szkolenia w różnych państwach, w których uzyskano uprawnienia do 

wykonywania zawodu, jest jednym z istotnych elementów oceny gromadzonego materiału 

dowodowego.

Z kolei w zakresie zawodów: kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego 

pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa, organem upoważnionym do uznawania 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów regulowanych był w ww. rozporządzeniu 

z dnia 2 marca 2010 r. Komendant Główny Policji, który w latach 2010-2016 wydał w tym zakresie 

jedną decyzję. Dotyczyła ona uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nabytych we Francji. Należy mieć także na uwadze 

właściwość Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru nad posiadaniem kwalifikacji przez 

pracowników ochrony, wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, zpóźn. zm.). Komendant Główny Policji prowadzi w systemie 

teleinformatycznym, na podstawie art. 28 ust. 1 ww. ustawy, listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Dane 

podlegające wpisowi są wprowadzane przez komendantów wojewódzkich, właściwych ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby, której dotyczą. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 

detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556) komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby, której to dotyczy, w drodze decyzji administracyjnej wydaje, odmawia 

wydania, zawiesza i cofa licencje detektywa. W przypadku osób nieposiadających miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem tym jest Komendant Stołeczny Policji, natomiast 

Komendant Główny Policji jest w tych sprawach organem II instancji.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że najbardziej efektywnym sposobem organizacji procesu 

uznawania kwalifikacji w zakresie zawodów regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne 

będzie ponowne upoważnienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do uznawania 

kwalifikacji w zakresie zawodów regulowanych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, 

zaś w przypadku zawodów regulowanych: kwalifikowany pracownik ochrony, kwalifikowany 

pracownik zabezpieczenia technicznego i detektywa, będzie ponowne upoważnienie Komendanta 

Głównego Policji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.



Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), wobec czego nie wymaga notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz mając na względzie § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z2016r. poz. 1006 i 1204), został zamieszczony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, stosownie do § 39 

Uchwały nr 190 Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów.





Data sporządzenia
3 sierpnia 2017 r.Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania 
kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu 
sprawy wewnętrzne.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło:
Art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 888 i 1086)

Nr w wykazie prac:
160Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Andrzej Świderek - Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności 
i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, tel. 22 60 152 07

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do 
uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne wykonuje 
upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888 i 1086). Wydanie rozporządzenia, a co za tym idzie upoważnienie, 
odpowiednio: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do uznawania kwalifikacji w zawodach 
regulowanych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, oraz Komendanta Głównego Policji w 
zawodach regulowanych: kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia 
technicznego i detektyw, zapewni najlepszą efektywność procesu uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji byli organami upoważnionymi 
do uznawania kwalifikacji zawodowych w ww. zawodach regulowanych przez okres prawie siedmiu lat. 
Doświadczenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Głównego Policji w zakresie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, jak również zaangażowanie ww. organów odpowiednio: w proces 
opracowywania i zatwierdzania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wnikliwa ocena pod 
względem porównawczym w zakresie systemów szkoleń w zawodzie strażak w innych państwach Unii Europejskiej, 
jak również kompetencje Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej, 
właściwego w sprawach bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z którymi 
nierozerwalnie związane są ww. zawody regulowane, są czynnikami, które w sposób istotny wpłyną na poprawę 
efektywności całego procesu uznawania kwalifikacji w ww. zawodach.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia w oparciu o art. 4a ust. 3 ustawy o działach administracji rządowej jest fakultatywne. Jednak 
decyzja o jego wydaniu spowodowana jest tym, że od 2010 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (uchylenie rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do 
uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych na podstawie art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
poz. 65) organem upoważnionym do uznawania kwalifikacji w zawodach: strażak, technik pożarnictwa i inżynier 
pożarnictwa był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, natomiast organem upoważnionym do uznawania 
kwalifikacji w zawodach: kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia 
technicznego oraz detektyw był Komendant Główny Policji. Wydanie rozporządzenia, a co za tym idzie 
upoważnienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Głównego Policji 
w powyższym zakresie, ułatwi procedurę uznawania kwalifikacji w powyżej wskazanych zawodach regulowanych, 
z uwagi na to, że ww. organy centralne posiadają właściwą wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Biorąc pod uwagę charakter projektowanej regulacji, odstąpiono od analizy prawno-porównawczej z rozwiązaniami 
w krajach OECD/UE.



4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danych OddziaływanieWielkośćGrupa

ustawa z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej

prowadzenie postępowań 
administracyjnych

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

1

w sprawie uznania 
kwalifikacji do 
wykonywania zawodów 
regulowanych strażak, 
technik pożarnictwa i 
inżynier pożarnictwa
prowadzenie postępowań 
adm in i st racyj ny c h

ustawa z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji

Komendant Główny 
Policji

1

w sprawie uznania 
kwalifikacji do 
wykonywania zawodów 
regulowanych: 
kwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej, 
kwalifikowany pracownik 
zabezpieczenia 
technicznego i detektyw
prowadzenie postępowań 
odwoławczych od decyzji 
administracyjnych 
wydanych przez 
Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Komendanta Głównego 
Policji w sprawie uznania 
kwalifikacji do 
wykonywania zawodów 
regulowanych

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

1

uprawnienie do składania 
wniosków o uznanie 
kwalifikacji zawodowych 
w zawodzie regulowanym 
strażak, technik 
pożarnictwa, inżynier 
pożarnictwa, kwalifikowany 
pracownik ochrony 
fizycznej, kwalifikowany 
pracownik zabezpieczenia 
technicznego i detektyw

niemożność 
oszacowania wielkości 

grupy

Osoby, które uzyskały 
uprawnienia do 
wykonywania 
zawodów: strażak, 
technik pożarnictwa, 
inżynier pożarnictwa, 
kwalifikowany 
pracownik ochrony 
fizycznej, 
kwalifikowany 
pracownik 
zabezpieczenia 
technicznego i 
detektyw w państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej, 
Konfederacj i 
Szwajcarskiej lub 
państwach 
członkowskich 
Europejskiego 
Porozumienia 
o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stronach 
umowy o Europejskim 
Obszarze
Gospodarczym______



Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

ustawa z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach 

członkowskich Unii 
Europejskiej

koordynator systemu 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych w zawodach 
regulowanych i 
działalnościach 
regulowanych

1

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

Z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia dotyczy jedynie organizacji uznawania kwalifikacji zawodowych do 
wykonywania zawodów regulowanych strażak, technik pożarnictwa i inżynier pożarnictwa oraz kwalifikowany 
pracownik ochrony fizycznej, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego i detektyw w ramach resortu 
spraw wewnętrznych i administracji, jak również z uwagi na fakultatywny charakter upoważnienia do jego wydania 
oraz. że tożsame do zaprojektowanego rozwiązanie funkcjonowało od 2010 r. do 2016 r., projekt rozporządzenia nie 
będzie przekazywany do konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia 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) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz został udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł](ceny stałe z r.)

0 3 6 8 91 2 4 5 7 10 Łącznie (0-
10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W tabeli nie wskazano dochodów, które generuje wydawanie decyzji w sprawach uznania 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego strażak, technik 
pożarnictwa i inżynier pożarnictwa oraz kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, 
kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego oraz detektyw, wydawanych na 
podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z uwagi na niewielką 
liczbę wydawanych dotychczas decyzji (wydano ich w ww. obszarze 3 na przestrzeni około 
7 lat), jak również ze względu na sposób obliczania opłaty, który jest uzależniony od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku 
wszczęcia postępowania (stanowi ona 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
w roku wszczęcia postępowania).
Z tych samych względów nie szacowano ewentualnych dochodów z opłat za wydanie 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez osobę kwalifikacji zawodowych, w celu 
uznania tych kwalifikacji w państwie członkowskim, wydawanego na podstawie art. 9 ust. 2 
ww. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji (stanowi ona 3 % minimalnego

Źródła
finansowania
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń



wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia) oraz opłaty za 
wydanie europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 45 ust. 8 (stanowi ona 35 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania legitymacji).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
10Czas w latach od wejścia w życie 

zmian
0 1 2 5 Łącznie

(0-10)
W ujęciu 
pieniężny

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnichm
przedsiębiorstw(w min zł. 

ceny stałe rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

r.)z (dodaj/usuń)
W ujęciu
niepienięż
nym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw______
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

Niemierzal (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)ne

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Xl I nie dotyczy

□ tak
U nie

O nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności).

U zmniejszenie liczby dokumentów
U zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

U zwiększenie liczby dokumentów
\3 zwiększenie liczby procedur 
U wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

□ tak
H nie

I I nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Nie dotyczy
| U środowisko naturalne 
| U sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne:

LU demografia 
I I mienie państwowe

LU informatyzacja 
I I zdrowie

Omówienie
wpływu Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na wymienione obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak konieczności ewaluacji efektów projektu.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
brak




