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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Brak Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020”. Dotychczasowy zespół od 6 stycznia 2018 r., tj. od utraty mocy uchwały
nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2014-2019 nie posiada możliwości działania.
Z uwagi na obowiązywanie od 6 stycznia 2018 r. nowych regulacji, niezbędne jest pilne podjęcie czynności przez
członków nowego zespołu.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Do powołanego do realizacji zadań przewidzianych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji zespołu należeć
będzie zatwierdzanie planów działań przekazywanych przez koordynatorów, tworzenie doraźnych zespołów
zadaniowych, monitorowanie stanu zaawansowania realizacji „Rządowego programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2018-2020”, podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia finansowego
uzyskiwanego w ramach funduszy unijnych lub innych programów finansowanych ze środków publicznych na realizację
Programu, przyjmowanie półrocznych i rocznych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego z realizacji Programu oraz
przedstawianie Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych sprawozdań z realizacji Programu wraz z wnioskami i
rekomendacjami.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Członkowie Rady
Ministrów oraz kierownicy
niektórych urzędów
centralnych

Wielkość

Źródło danych
Dane własne

Oddziaływanie
Udział w pracach zespołu

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt nie podlega konsultacjom publicznym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Wejście w życie projektowanego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych
dla sektora finansów publicznych, w tym zwiększenia wydatków z budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego..

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Projekt zarządzenia nie zawiera przepisów mających bezpośredni wpływ na konkurencyjność
wskazanie źródeł
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
danych i przyjętych do obywateli i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt zarządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z dniem wejścia w życie przepisów projektu zarządzenia, tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Stosowanie przepisów nie wymaga ewaluacji efektów.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

