
Projekt z dnia 30.08.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH L ADMINISTRACJI0

z dnia <data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła

w związku ze służbą

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1782. z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 

2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na 

kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 707 

oraz z 2016 r. poz. 1593) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem 

„ponadpodstawowych”;

2) w § 5 w ust. 1 

„ponadpodstawowych”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

w pkt 1 wyraz „ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem
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UZASADNIENIE

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 
(Dz. U. poz. 707. z późn.zm.) jest konsekwencją zmiany art. 116a ust. 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782. z późn. zm.) wprowadzonej ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Zmiana ta ma związek z reformą szkolnictwa w wyniku 
której, mocą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 
z późn. zm.). dotychczasowa szkoła podstawowa i gimnazjum zostały zastąpione ośmioletnią 
szkołą podstawową.

Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień 
następujący po dniu ogłoszenia w związku z faktem, że przepisy mają charakter 
dostosowawczy.

Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt został przekazany do koordynatora Oceny Skutków Regulacji.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie 
podlega obowiązkowa przedstawienia jej właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega procedurze 
notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. poz. 2039. z późn.zm.).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Opracowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 
konieczne jest z powodu zmiany art. I I6a ust. 2 ustawy z dnia 6 kw ietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782. 
7 późn. zm.). Zmiana ta ma związek z reformą szkolnictwa w wyniku której, mocą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), dotychczasowa szkoła podstawowa i gimnazjum zastąpione 
zostały ośmioletnią szkolą podstawową, a tym samym użyte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą (Dz. U. poz. 707, z późn. zm.) określenie 
..szkoła ponadgimnazjalna" stało się niespójne z nazewnictwem występującym w ustawie upoważniającej.

2. Rekomendow ane rozw iązanie, w tym planow ane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmiany do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na 
kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, polegającej na uaktualnieniu nazewnictwa 
w nim występującego i zastąpieniu wyrazu „ponadgimnazjalnych" wyrazem „ponadpodstawowych".

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

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację, w związku z czym nie ma 
potrzeby dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami przyjętymi w tych krajach. Ponadto. Komenda Główna 
Policji nie posiada informacji w tym zakresie.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
OddziaływanieŹródło danychWielkośćGrupa

Uprawnione do pomocy 
finansowej na kształcenie - 
dzieci policjantów, będą mogły' 
złożyć wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej i otrzymać 
pomoc finansową , zgodnie z

Informacja wewnętrzna. 
Średnia z ostatnich trzech lat.

1. Uprawnione do 
pomocy finansowej na 
kształcenie

75
dzieci

policjantów, których 
śmierć nastąpiła w 
zw iązku ze służbą





właściwym brzmieniem 
przepisów zmienionego 
rozporządzenia.
Organy te będą mogły, zgodnie 
z właściwym brzmieniem 
zmienionego rozporządzenia, 
załatwiać sprawy związane z 
pomocą finansową na 
kształcenie dzieci policjantów, 
których śmierć nastąpiła w 
związku ze służbą.

Informacja wewnętrzna.2. Komendant Główny 
Policji i komendanci 
wojewódzcy (Stołeczny) 
Policji

18

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

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz 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, 
z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym 
projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt został przekazany związkom zawodowym zrzeszającym policjantów.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian(ceny stale z min złjr.)
3 4 5 6 7 8 9 100 2 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)

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie państwa w części 42- Sprawy wewnętrzne w zakresie 
budżetu Policji.Źródła finansowania

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

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870. z późn. zm.).

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 I 2 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł,

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstwceny stałe z rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domower.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

niepieniężnym Projekt rozporządzenia nie wpłynie na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

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 przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 
gospodarstwa domowe.

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

21 tak
2 nie
2] nie dotyczy

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

I I zmniejszenie liczby dokumentów
I I zmniejszenie liczby procedur 
I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

0 zwiększenie liczby dokumentów'
1 I zwiększenie liczby procedur
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

□ tak
□ nie
O nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do icli 
elektron izacj i.

Komentarz: nie dotyczy.

9. Wpływ na rynek pracy

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

10. Wpływ na pozostałe obszary

I | środowisko naturalne 
I I sytuacja i rozwój regionalny 
I | inne:

I I demografia 
I I mienie państwowe

[2 informatyzacja 
I I zdrowie

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie wywierać wpływu na żaden z wymienionych 
obszarów.Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie.





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

Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje sie stosowania mierników dla tej ewaluacji.

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

Brak załączników.




