
Projekt z dnia 9 października 2015 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  P R A C Y  I  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J 1) 

z dnia .................................................  2015 r. 

w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 

zadania publicznego 

Na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 

19a ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Do ofert, o których mowa w art. 19a ustawy złożonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz 
z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339. 

                                                 



Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia……………….(poz.  …) 

 
Załącznik nr 1  

WZÓR 

UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania wzoru oferty 
Wzór oferty należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych 
polach oraz w przypisach.  
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”. 
 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego adresowana jest oferta  

 

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1)  

4. Tytuł zadania publicznego  

5. Termin realizacji zadania publicznego Data 
rozpoczęcia 

 Data  
zakończenia 

 

 
II. Dane oferenta  
 

1. Nazwa  

 

2. Numer KRS*/innej ewidencji*2)   

3. Adres siedziby  
(Ulica, numer budynku i lokalu, miejscowość 
i kod pocztowy) 

 

4. Adres do korespondencji (Należy wypełnić, 
jeśli jest inny niż adres siedziby)  

 

5. Dane osób upoważnionych do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (Np. numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer 
faksu, adres strony internetowej)  

 

 
 
 

1) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Jeżeli oferent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym proszę wskazać numer KRS. Jeżeli oferent nie figuruje 
w KRS, proszę o wskazanie innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub 
ewidencji, jeśli został  nadany. 
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
 

 1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem celu i miejsca jego realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

 

 

 

 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  
 

Lp. Nazwa kosztu Wartość kosztu do poniesienia  
z wnioskowanej dotacji 

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
 
Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

 Data ........................................................ 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia……………….(poz.  …) 

 
Załącznik nr 2  

WZÓR 

UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO 
  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania wzoru oferty 
Wzór oferty należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych 
polach oraz w przypisach.  
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”. 
 
 
I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania 
 

1. Nazwa Zleceniobiorcy  

2. Numer KRS*/innej ewidencji*1)  

3. Tytuł zadania publicznego  

4. Data zawarcia umowy  

 
II. Opis wykonania zadania publicznego 

 

 1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem osiągniętego celu, terminu oraz miejsca jego realizacji   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Jeżeli oferent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym proszę wskazać numer KRS. Jeżeli oferent nie figuruje 
w KRS, proszę o wskazanie innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub 
ewidencji, jeśli został  nadany. 
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 2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego  

 

 

 

 

 

 

 
III. Zestawienie wydatków finansowanych z dotacji  
 
 

Lp. 

Nazwa wydatku Numer dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Wydatek 
poniesiony  

z dotacji 

Data zapłaty 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 
 
 
 
Oświadczam(-y), że: 
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego Zleceniobiorcy; 
2) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
 
 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

 Data ........................................................ 
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UZASADNIENIE 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339). Ww. ustawa zmieniła m.in. art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przez: 

1)  wskazanie, że ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, o którym mowa  

w art. 19a ust. 1, składa się na uproszczonych wzorach (dodany ust. 7a); 

2) określenie zakresu przedmiotowego uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego 

wzoru sprawozdania z realizacji zadania w trybie art. 19a (dodany ust. 7b i 7c); 

3)  wprowadzenie upoważnienia ustawowego do wydania przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej rozporządzenia określającego uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór 

sprawozdania dla zadania publicznego, określonego w art. 19a ust. 1 (dodany ust. 7d).  

 

W wyniku dodania w art. 19a ust. 7d ustawy zaistniała konieczność wydania przez 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia określającego: 

1) uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego; 

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

Opracowane w projektowanym rozporządzeniu uproszczone wzory oferty 

i sprawozdania będą miały zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa 

w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji. Przedmiotowy 

tryb zlecania zadań realizowany jest z pominięciem otwartego konkursu ofert i ograniczony 

jest maksymalną wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań 

(do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym lub 

regionalnym).  

Opracowanie uproszczonych wzorów oferty i sprawozdania z wykonania zadania 

wychodzi naprzeciw wnioskom strony pozarządowej oraz samorządowej związanym 

z uproszczeniem procedury zlecania i rozliczania zadań publicznych. Dotychczasowe 
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przepisy zobowiązywały obie strony (organizację pozarządową oraz organ administracji 

publicznej) do stosowania wzoru oferty i wzoru sprawozdania właściwych dla wszystkich 

zadań publicznych zlecanych na zasadach ogólnych, tj. w trybie otwartego konkursu ofert, 

w szczególności tych realizowanych w ciągu całego roku lub kliku lat i w ramach których 

przekazywana kwota dotacji znacznie przekraczała 10 tys. zł. Niecelowe jest stosowanie 

pełnego wzoru oferty zawierającej szczegółowy opis działań, harmonogram, diagnozę potrzeb 

oraz odnoszącym się do niego pełnego wzoru sprawozdania do zadań, które są ograniczone 

wysokością maksymalnego dofinansowania, obszarem i terminem ich wykonania. Obecna 

regulacja stanowiła nierzadko utrudnienie nie tylko dla wnioskujących o środki publiczne 

organizacji pozarządowych, ale także dla organów administracji publicznej, które 

zobligowane były do pełnego ich rozliczania. Proponowane wzory ograniczają zatem zakres 

informacji zawartych w ofercie i sprawozdaniu do tych niezbędnych umożliwiających 

organowi właściwą ocenę celowości realizacji opisanego zadania i jego rozliczenia pod 

względem merytorycznym i finansowym.  

Uproszczony wzór oferty został podzielony na trzy zasadnicze części. Pierwsza 

zawiera dane podstawowe o ofercie i oferencie, takie jak: rodzaj, tytuł, termin realizacji 

zadania oraz nazwa i dane kontaktowe oferenta. Część druga zawiera opis zadania 

publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem celu i miejsca jego realizacji 

oraz zakładanych rezultatów. W części trzeciej – finansowej oferent będzie zobowiązany 

jedynie do wskazania nazwy kosztu (np. transport, wyżywienie, itp.) oraz określenia jego 

wartości, ale tylko w zakresie, w jakim planowany jest do poniesienia z dotacji. 

W uproszczonym wzorze sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca będzie 

zobowiązany do opisania zrealizowanego zadania wraz ze wskazaniem osiągniętego celu, 

terminu i miejsca jego realizacji oraz osiągniętych rezultatów. Część finansowa obejmuje 

natomiast zestawienie wydatków Zleceniobiorcy (ale tylko tych poniesionych ze środków 

otrzymanej dotacji).       

Delegacja ustawowa nie zawiera upoważnienia do określenia uproszczonego wzoru 

umowy, zastosowanie będzie miał zatem ramowy wzór umowy wynikający z rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……….2015 r. w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. …..). 
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Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny.  
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i 
uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Jarosław Duda Sekretarz Stanu MPIPS 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Jan Karpowicz, Departament Pożytku Publicznego, 022/6934674 

Data sporządzenia 
09.10.2015 r. 
 
Źródło:  
 

Nr w wykazie prac: 154 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania został opracowany w 
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339) zmieniającej art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. 
zm.) poprzez dodanie delegacji ustawowej upoważniającej Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania 
rozporządzenia określającego uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania dla zadania 
realizowanego w trybie art. 19a. Opracowane przez Ministra uproszczone wzory oferty i sprawozdania z 
wykonania zadania wychodzą naprzeciw wnioskom strony pozarządowej oraz samorządowej związanym z 
uproszczeniem procedury zlecania i rozliczania zadań publicznych. Niecelowe jest stosowanie pełnego wzoru 
oferty zawierającej szczegółowy opis działań, harmonogram, diagnozę potrzeb oraz odnoszącego się do niej 
pełnego wzoru sprawozdania do zadań, które są ograniczone wysokością maksymalnego dofinansowania, 
obszarem i terminem ich wykonania. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia uproszczony wzór oferty, o którym mowa w art. 19a ust. 7b  oraz uproszczony wzór sprawozdania, o 
którym mowa w art. 19a ust. 7c, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących 
wykonania zadania publicznego. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych 
 
 
 
 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Organizacje 
pozarządowe i 
podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Ogółem w połowie  
2015 r. w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
zarejestrowane było 
109 646 podmiotów 
zaliczanych do sektora 
pozarządowego 

Główny Urząd Statystyczny  

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

   

Administracja rządowa np. 
ministerstwa, urzędy 
wojewódzkie. 

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie przesłany do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego.  
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             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

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

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

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        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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: 
 
 
 

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 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
Projekt rozporządzenia wpłynie pozytywnie na rozwój trzeciego sektora (sektora organizacji 
obywatelskich) w Polsce. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia – listopad 2015 r. 
 
 
 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Nie dotyczy. 
 
 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 
Brak. 
 
 



Wyjaśnienia do  
formularza oceny skutków regulacji 

 
0. Metryczka 

W niniejszej części należy podać podstawowe informacje na temat oceny skutków regulacji: 

− Nazwa projektu:  

Proszę podać np. wstępny tytuł projektu wpisany do wykazu prac legislacyjnych. 

− Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Proszę wskazać organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu, jego koordynację oraz wdrożenie (ministerstwo wiodące). 
W przypadku, gdy projekt jest przedmiotem prac więcej niż jednego ministerstwa, proszę wskazać również podmioty 
współpracujące. 

− Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Proszę wskazać osobę, która w ministerstwie wiodącym nadzoruje prace jednostki odpowiedzialnej za merytoryczne 
przygotowanie projektu.  

− Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Proszę podać kontakt (telefon, adres e-mail) do osoby, która jest odpowiedzialna za opracowanie projektu (np. kierownika 
komórki organizacyjnej) i będzie w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z przedstawionymi w ocenie 
informacjami lub wskaże odpowiednią osobę. 

− Data sporządzenia: 

Proszę podać datę przygotowania OSR.  

− Źródło: 

Z rozwijanej listy proszę wybrać źródło, na podstawie którego przygotowywany jest projekt (punkt exposé, data decyzji, 
nazwa strategii, nr dyrektywy, sygn. orzeczenia TK, nazwa ustawy, inne).  

− Nr w wykazie prac: 

Proszę podać numer z właściwego wykazu prac legislacyjnych. 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Proszę opisać istotę problemu (np. zawodność rynku, zapotrzebowanie na dobro publiczne, wysokie koszty transakcyjne, 
bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.) i jego praktyczny wymiar (np. zbyt mała ochrona leasingobiorców, 
niewystarczający komfort i długi czas podróży koleją, występujące obciążenia administracyjne pobierczego danego przepisu 
itp.). Istotą problemu nie jest brak określonej regulacji - nowa regulacja może być jednym z instrumentów (sposobem) 
rozwiązania problemu. Dobrze i zwięźle wypełniona rubryka umożliwi zrozumienie problemu, który ma być rozwiązany oraz 
skali i przyczyn jego występowania. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze (największe) problemy wymagające rozwiązania. 

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

Proszę zwięźle opisać proponowane rozwiązanie problemu opisanego w pkt 1 oraz oczekiwane rezultaty jego (ich) 
wdrożenia, sformułowane w możliwie konkretny, mierzalny i określony w czasie sposób - w przypadkach w których jest to 
możliwe powinien być zgodny z zasadą SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie), np. osiągnięcie 
do 2020 r. wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego co najmniej 90%. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze rekomendacje i cele. 

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

Proszę wskazać - tam gdzie to możliwe - rozwiązania w minimum 3 krajach i źródła informacji. Proszę wskazać kraje, 
z których rozwiązania przeanalizowano oraz wyniki tych analiz.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę wskazać informacje odnoszące się do zagadnień najważniejszych.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 



Proszę wyszczególnić jakie podmioty (zarówno osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej) są 
objęte projektem. Proszę oszacować ich liczbę (wraz z podaniem źródła danych) oraz opisać charakter oddziaływania 
projektu na daną grupę. 

Proszę dostosować liczbę wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć. 

Przykładowe grupy: obywatele, MŚP, rolnicy, rodzina, inwestorzy, lekarze, emeryci, osoby niepełnosprawne. 

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

Proszę podać informacje o konsultacjach poprzedzających przygotowanie projektu oraz wskazać, jaki jest planowany zakres 
konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w szczególności uwzględniając: 

- wskazanie, czy były (i jak długo) prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacje 
publiczne), podmioty, z którymi były prowadzone te konsultacje (w tym ekspertów), w jaki sposób komunikowano się 
z grupami wskazanymi w pkt 6 (metody konsultacji np. warsztaty, kwestionariusz on-line), krótkie podsumowanie 
wyników konsultacji, 

- terminy planowanych konsultacji publicznych, podmioty, z którymi będzie konsultowany projekt, wskazanie przepisu 
z którego wynika obowiązek zasięgnięcia opinii. 

 
6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

W przygotowaniu kalkulacji skutków dla sektora finansów publicznych proszę uwzględnić aktualne wytyczne dotyczące 
założeń makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy o finansach publicznych.  

Jeśli to możliwe proszę wskazać skumulowane koszty/oszczędności. Prognozę proszę przeprowadzić w podziale na 
proponowane kategorie w horyzoncie 10-letnim, w wartościach stałych (np. ceny stałe dla pierwszego roku prognozy). 
W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), możliwe 
jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.  

Jeżeli obliczenia zostały wykonane na podstawie opracowania własnego, proszę je przedstawić w formie załącznika oraz 
wskazać to opracowanie w pkt 13.  

Proszę pamiętać, że projekcja wydatków i przychodów obliczana jest za pomocą NPV (wartości bieżącej netto) względem 
posługując się wskaźnikami inflacji publikowanymi przez Ministra Finansów.  

Proszę wskazać źródła finansowania planowanych wydatków. Proszę wskazać również wszystkie przyjęte do obliczeń 
założenia i źródła danych. 

Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w kolejnych latach jej obowiązywania. 
W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu na SFP dla najważniejszych zmian. 

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

Proszę oszacować wpływ na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczości oraz na sytuację rodziny. Skutki należy 
przypisać do odpowiedniej grupy w tabeli.  
W przypadku gdy regulacja będzie oddziaływać na inne niż wymienione w formularzu podmioty proszę odpowiednio 
uzupełnić formularz. 

Proszę wskazać wartość finansową, z uwzględnieniem m.in. kosztów ponoszonych w związku z wejściem w życie aktu (np. 
koszt aktualizacji systemów informatycznych, zakupu nowych urządzeń), podatków i opłat lokalnych, itp.  

W ujęciu niepieniężnym proszę podać wartości najważniejszych wskaźników, które ulegną zmianie (np. skrócenie czasu 
wydania pozwolenia na budowę o 100 dni, wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego o 20 punktów 
procentowych). 

W przypadku gdy nie ma możliwości podania żadnych wartości liczbowych (lub wpływ dotyczy także zmian, których nie 
można skwantyfikować) proszę odpowiednio opisać analizę wpływu w pozycji: „niemierzalne”. 

Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku jej obowiązywania. 
W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji.  

W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), możliwe 
jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

Proszę dostosować ilość wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć. 

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



Obciążenia regulacyjne należy rozumieć jako wszystkie czynności, które muszą wykonać podmioty (adresaci regulacji) 
w związku wykonywaniem projektowanych przepisów.  

Przykładem takich obciążeń są m.in. obowiązki informacyjne (OI). OI polega na dostarczaniu lub przechowywaniu przez 
podmioty zobowiązane danych informacji. Identyfikowanie OI dokonywane jest w oparciu o przepisy ustawy. Dany przepis 
nakłada OI, jeżeli podmiot realizujący obowiązek musi wykonać szereg czynności administracyjnych. Przepis można uznać 
za OI w przypadku gdy jego wykonanie będzie związane z wykonaniem jednej lub więcej czynności składowych z listy 
poniżej: 

1) przyswajanie wiedzy dotyczącej wykonywania konkretnego obowiązku informacyjnego (w tym bieżące śledzenie 
zmian w przepisach), 

2) szkolenie pracowników w zakresie wykonywania OI, 
3) pozyskiwanie odpowiednich informacji z posiadanych danych, 
4) przetwarzanie posiadanych danych w celu wykonania OI, 
5) generowanie nowych danych, 
6) projektowanie materiałów informacyjnych, 
7) wypełnianie kwestionariuszy, 
8) odbywanie spotkań, 
9) kontrola i sprawdzanie poprawności, 
10) kopiowanie/sporządzanie dokumentacji, 
11) przekazywanie wymaganej informacji do adresata, 
12) archiwizacja informacji. 

Proszę: 

- w przypadku gdy projekt nie dotyczy zmiany obciążeń regulacyjnych, zaznaczyć pole „nie dotyczy”, 

- w przypadku zmian w projekcie wpływających na obciążenia regulacyjne odpowiednio zaznaczyć ich zwiększenie 
lub zmniejszenie, 

- wskazać, czy wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE, 

- wskazać, czy dane obciążenia są przystosowane do ich ewentualnej elektronizacji (dotyczy sytuacji kiedy 
wprowadzane obciążenia wpływają na systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych lub na podmioty 
prywatne – przedsiębiorcy, obywatele). 

W komentarzu proszę o zwięzłe opisanie zakresu zmian dotyczących obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Proszę opisać, czy i w jaki sposób projektowana regulacja może spowodować zmiany na rynku pracy w odniesieniu do 
zatrudnienia oraz innych wskaźników (np. czasu poszukiwania pracy, kwalifikacji pracowników).  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

Proszę zaznaczyć pola - zakres oddziaływania projektu na obszary niewymienione w pkt 6, 7 i 9. Dla zaznaczonych obszarów 
proszę dokonać analizy wpływu.  

W przypadku analizy wpływu na obszar „informatyzacja” proszę w szczególności rozważyć następujące kwestie: 

• Czy projekt spełnia wymagania interoperacyjności (zdolność sieci do efektywnej współpracy w celu zapewnienia 
wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach)?  

• Czy projekt spełnia wymogi neutralności technologicznej, wielojęzyczności, elektronicznej komunikacji, 
wykorzystania danych z rejestrów publicznych, ochrony danych osobowych? 

Jeżeli projekt będzie miał wpływ na inne niż wymienione w pkt 10 obszary proszę zaznaczyć „inne” oraz je wymienić. Proszę 
również omówić wpływ, jaki będzie miała projektowana regulacja na wymienione obszary. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proszę opisać kiedy planuje się rozwiązanie problemu zidentyfikowanego w pkt 1 (wejście przepisów w życie nie zawsze 
rozwiązuje dany problem a jedynie daje podstawę do wdrożenia instrumentów do jego rozwiązania). Proszę przedstawić 
harmonogram wdrożenia działań wykonania aktu prawnego (np. gdy rozwiązywanym problemem jest zwiększona 
zachorowalność, to działaniami będą: ew. zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup majątku - urządzeń, przeprowadzenie 
szczepień, zakup szczepionek itp.)). 

Jeżeli akt prawny ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać planowane wykonanie dla najważniejszych zmian.  

 



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

Proszę opisać, kiedy i w jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie efektu opisanego w pkt 2. Po jakim czasie nastąpi przegląd 
kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań. Proszę również wskazać mierniki, które pozwolą określić, czy oczekiwane 
efekty zostały uzyskane.  

W tym punkcie proszę też podać informację dotyczącą przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-post), jeżeli w 
odniesieniu do projektu ustawy przewiduje się przedstawienie wyników ewaluacji w OSR ex-post.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać sposób przeprowadzania ewaluacji i mierniki dla najważniejszych 
zmian. 

Jeśli specyfika danego projektu uniemożliwia zastosowanie mierników lub też niezasadna jest jego ewaluacja (z uwagi na zakres 
lub charakter projektu) proszę to opisać.  

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

Proszę wymienić dodatkowe dokumenty, które stanowią załączniki do projektu i formularza. Załączanie dodatkowych 
dokumentów jest opcjonalne.  
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