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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W obecnym stanie prawnym przepisy Ordynacji podatkowej regulujące instytucję indywidualnych interpretacji prawa 

podatkowego przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej - jednemu 

podmiotowi w jego indywidualnej sprawie, bądź wystąpienia z wnioskiem wspólnym przez kilka podmiotów, które są 

zaangażowane w dane zdarzenie i dla których z danego zdarzenia mogą wynikać skutki podatkowe. Oznacza to, że 

wyłącznie od woli podmiotów zainteresowanych uzyskaniem stanowiska organu podatkowego zależy, czy złożą odrębne 

wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, czy skorzystają z możliwości złożenia wniosku wspólnego.  

Wniosek wspólny spełnia wszystkie warunki przewidziane dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, z tym 

że zawiera wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego 

stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich zainteresowanych, 

którzy złożyli wniosek wraz z uzasadnieniem. 

Ochrona z wydanej interpretacji przysługuje wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem i wywołuje 

skutki od dnia doręczenia interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku jako strona postępowania. Interpretacja 

zostaje też przekazana do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich 

zainteresowanych. 

Jak wynika jednak z praktyki gospodarczej, podatnicy, którzy uczestniczą w różnego rodzaju łańcuchach 

restrukturyzacyjnych, występując z wnioskami o interpretację indywidualną opisują stan faktyczny jedynie ze swojej 

perspektywy. Pomijają oni często powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha i w konsekwencji otrzymują 

interpretację zawierającą indywidualną ocenę ich rozliczeń podatkowych. Organ wydający interpretację nie ma zatem 

możliwości oceny całego łańcucha transakcji oraz roli podmiotów uczestniczących w takiej grupie.  

Ponadto, z uwagi na fakultatywny wybór rodzaju wniosku, w przypadku grupy powiązanych podatników objętych tym 

samym stanem faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym, nie ma obecnie mechanizmu 

przeciwdziałania nadużywaniu przez wnioskodawców stosujących agresywną optymalizację podatkową ochrony 

wynikającej z instytucji indywidualnych.  

Z powyższych względów instytucja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie powinna mieć zastosowania  

w przypadku podmiotów powiązanych, których celem jest optymalizacja podatkowa – kiedy opis sytuacji (stan 

faktyczny lub zdarzenie przyszłe) przedstawiony w ww. wniosku nie przedstawia rzeczywistego przebiegu transakcji 

realizowanych przez ww. podmioty. 

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań służących uszczelnieniu systemu interpretacji 

podatkowych oraz ograniczeniu nadużyć korzystania przez podmioty powiązane z mocy ochronnej interpretacji 

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

Celem projektowanych zmian jest: 

1) uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego poprzez wprowadzenie obowiązku występowania  

o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego w przypadku, gdy stan faktyczny 

lub zdarzenie przyszłe wniosku obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub  

z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem 

powiązanym; 

2) ograniczenie nadużyć polegających na wykorzystywaniu instytucji indywidualnych interpretacji podatkowych przez 

przedsiębiorców dążących do osiągnięcia korzyści podatkowych; 

3) w perspektywie kilku lat, zwiększenie dochodów budżetowych wynikających z uszczelnienia systemu podatkowego. 

Proponuje się zmiany polegające przede wszystkim na stworzeniu nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów 

prawa podatkowego tj. wniosku grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek 

grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów 

przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie 

zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie 

uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących lub mających powstać 

pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w 

trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. 

Jednocześnie obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub 

zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi 

podmiotami.  

Ponadto proponuje się, aby w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej 

części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości 

przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a 

także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości.  

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego przewiduje się również w zakresie 

opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył 

przypadku, gdy wniosek obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który 

w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.  

Proponowane zmiany pozwolą na uszczelnienie systemu interpretacji poprzez ograniczenie nadużywania 

indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przez podatników, którzy w ramach wzajemnych powiązań uczestniczą 

w strukturach stosujących agresywne planowanie podatkowe.  

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

Materia regulowana przedmiotowym projektem ustawy nie jest regulowana w prawie wspólnotowym i nie podlega 

harmonizacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej 

 

ponad 1,8 mln Raport Przedsiębiorczość w 

Polsce 2016, s. 32  

https://www.mr.gov.pl/strony/z

adania/analiza-i-ocena-polskiej-

gospodarki/przedsiebiorczosc/ 

(www.mr.gov.pl )1 

Stworzenie możliwości 

występowania o interpretację 

prawa podatkowego przez 

podmioty powiązane, co 

powinno przyczynić się do 

zwiększenia konkurencyjności 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą 

poprzez ograniczenie nadużyć 

http://www.mr.gov.pl/


w zakresie korzystania z mocy 

ochronnej wynikającej z 

indywidualnych interpretacji 

prawa podatkowego. 

Organy Krajowej 

Administracji Skarbowej 

1 Dane własne – Ministerstwa 

Finansów 

(https://www.mf.gov.pl/pl/krajo

wa-administracja-

skarbowa/kas/struktura-

organizacyjna) 

Rozszerzenie zakresu zadań o 

wydawanie interpretacji 

przepisów prawa podatkowego 

w oparciu o wniosek grupowy 

(do kalkulacji uwzględniono 

Krajową Informację Skarbową 

jako 1 podmiot).  

Naczelny Sąd 

Administracyjny oraz 

Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne 

17 https://www.wsa.poznan.pl/sad/

7/Wojewodzkie_Sady_Adminis

tracyjne 

Rozpoznawanie przez WSA 

skarg i zażaleń na 

postanowienia Dyrektora KIS i 

Szefa KAS. 

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

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy 

Proces Legislacyjny”. 

 

W celu przeprowadzenia konsultacji publicznych projekt zostanie przekazany m.in. do następujących podmiotów:  

1. Prezes Sądu Najwyższego,  

2. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego,  

4. Prezes Komisji Nadzoru Finansowego, 

5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

6. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,  

7. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 

8. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  

9. Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,  

10. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  

11. Prezes Zarządu Polskiej Izby Biur Rachunkowych,  

12. Prezes Związku Banków Polskich,  

13. Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych,  

14. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,  

15. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,  

16. Rada Dialogu Społecznego,  

17. Prezydent Konfederacji Lewiatan,  

18. Prezes Business Centre Club,  

19. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

20. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,  

21. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 

22. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

23. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 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 (w tym)             

JST             

                                                                                                                                                                                                                 



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projektowane rozwiązanie nie powinno mieć wpływu na wydatki sektora finansów 

publicznych, z uwagi na zaplanowane zwiększenie zatrudnienia w Krajowej Informacji 

Skarbowej w 2018 r., w stosunku do 2017 r. oraz wzrostem środków na wynagrodzenia w 

budżecie KIS w 2018 r., a także w związku ze spadkiem ilości wydawanych interpretacji 

indywidualnych na skutek wprowadzenia w życie w 2016 r. klauzuli ogólnej przeciwko 

unikaniu opodatkowania (GAAR) wraz z możliwością odmowy wydania interpretacji z uwagi 

na uzasadnione przypuszczenie zastosowania tej klauzuli. Uwzględniając powyższe 

okoliczności, projekt ustawy nie powinien zwiększyć zapotrzebowania na dodatkowe etaty w 

Krajowej Informacji Skarbowej.  

 

Mając na uwadze cel przedmiotowej regulacji jakim jest uszczelnienie systemu interpretacji 

prawa podatkowego oraz ograniczenie zjawiska nadużywania wykorzystywania instytucji 

interpretacji indywidualnych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym, 

przewiduje się, iż w perspektywie kilku lat nastąpi wzrost dochodów publicznych, jako efekt 

uszczelnienia systemu podatkowego. Ze względów ostrożnościowych nie uwzględniono 

pozytywnego wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, tj. budżet państwa i JST, 

związany z efektem prewencyjnym wynikającym z ograniczenia nadużywania interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego, w tym min. w celu zabezpieczenia transakcji mającej na 

celu nadużycie przepisów podatkowych (efekt pośredni projektowanych przepisów). 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Planowana inicjatywa powinna zapewnić krajowym organom podatkowych podejmowanie 

działań, które pozwolą znacząco ograniczyć negatywne zjawiska polegające na 

wykorzystywaniu instytucji indywidualnych interpretacji podatkowych przez przedsiębiorców 

dążących do osiągnięcia korzyści podatkowych.  

 

Wprowadzenie projektowanej zmiany ustawy spowoduje: 

 uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego; 

 ograniczenie zjawiska nadużywania wykorzystywania instytucji interpretacji 

indywidualnych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym; 

 w perspektywie kilku lat, zwiększenie dochodów budżetowych, przy coraz niższym 

nakładzie kosztów. 

 

Powyższe wpłynie na zwiększenie konkurencyjności podmiotów działających zgodnie  

z prawem, chroniąc ich przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

 

Jednym z czynników wpływających na dochody sektora finansów publicznych jest 

przewidywana zmiana w ilości wydawanych interpretacji indywidualnych wynikająca  

z wprowadzenia planowanych zmian. Przewiduje się, że w początkowej fazie obowiązywania 

przepisów, może wystąpić zwiększenie ilości wniosków o wydanie interpretacji grupowych, 

wynikające m.in. z możliwości uzupełnienia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, interpretacji indywidualnych, wydanych przed wejściem w życie ustawy. Jednakże  

w dłuższej perspektywie czasu wydaje się, że liczba wniosków o interpretacje powinna ulec 



zmniejszeniu. Zmniejszenie liczby wniosków o wydanie interpretacji (w przypadku podmiotów 

powiązanych objętych wnioskami grupowymi) wynikać może bowiem z faktu, że cześć  

z podmiotów, których celem było nadużycie instytucji interpretacji indywidualnych do 

uzyskania potwierdzenia skutków finansowych transakcji związanych z agresywnym 

planowaniem podatkowym, może zrezygnować z wystąpienia z wnioskiem (skutek 

prewencyjny wprowadzanych regulacji). Wskazany trend potwierdzają dane związane z ilością 

wydawanych indywidulanych interpretacji prawa podatkowego wskazane w raporcie 

sporządzonym przez KIS (http://www.kis.gov.pl/dzialalnosc/raporty-z-dzialalnosci). 

Przedmiotowe wnioski zostały oparte na analizie następujących danych. 

 

Z danych przekazanych przez Krajową Informację Skarbową wynika, że w 2017 r. podatnicy 

złożyli 1298 wniosków wspólnych (ORD –WS). Przewiduje się, że – uwzględniając charakter 

wniosku grupowego - większość z nich zostanie uzupełnionych na podstawie przepisów 

przejściowych projektowanej ustawy. Wpłynąć może to - w początkowej fazie obowiązywania 

przepisów- na zwiększenie ilości wniosków o wydanie interpretacji grupowych.  

 

Na prognozowaną ilość wniosków wpływ może mieć także uzupełnienie, w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy, interpretacji indywidualnych, wydanych przed wejściem  

w życie ustawy nieobjętych wnioskiem wspólnym. Odnosząc się do tej kwestii należy 

zauważyć, że na podstawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, 

jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiadamia o roli jaką posiada w związku  

z przedmiotową sprawozdawczością. Informacje uzyskane za pośrednictwem systemu  

e-Deklaracje wskazują, że otrzymano 8407 powiadomień, a w formie papierowej otrzymano  

ok. 3300 powiadomień. Przedstawione dane dotyczą łącznej liczby otrzymanych powiadomień 

za sprawozdawczy rok obrotowy 2016 i 2017. Należy jednak zauważyć, że jednostki często 

składają powiadomienia niepotrzebnie, tzn. w sytuacji, kiedy nie są zobowiązane do ich 

przekazania, składają powiadomienia jednocześnie papierowo oraz elektronicznie, dokonują 

kilkukrotnych korekt formularzy, w tym ich anulacji.  

 

Szacując ilość wniosków o wydanie interpretacji wynikających z planowanych przepisów 

należy także wziąć pod uwagę, iż możliwość uzupełnienia, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, interpretacji indywidualnych, wydanych przed wejściem w życie 

ustawy, w praktyce powinna dotyczyć wyłącznie interpretacji, których elementem jest 

zdarzenie przyszłe, które miałoby nastąpić dopiero po wejściu w życie ustawy. Ponadto, 

uwzględnić należy, iż część z podatników posiadających interpretacje podlegające 

potencjalnemu uzupełnieniu, ze względów biznesowych (z uwagi na zmianę strategii 

biznesowej lub podjęcie decyzji o zaniechaniu transakcji / zdarzenia objętego zakresem 

wydanej interpretacji indywidualnej) nie będzie zainteresowana zachowaniem ochrony 

wynikającej z interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub podmioty te już nie 

funkcjonują w obrocie gospodarczym i prawnym. 

 

Okoliczność wpływu uzupełnień w początkowym okresie obowiązywania przepisów nie 

powinna mieć przełożenia na wzrost zatrudnienia w Krajowej Informacji Skarbowej. 

Okoliczność ta wynika z trendu spadkowego w liczbie wydawanych interpretacji 

indywidualnych. Zauważyć należy, że w 2017 r. Dyrektor KIS wydał niecałe 26 tys. 

indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, co stanowi około 8 tys. interpretacji mniej 

niż w 2016 r. Efekt ten w dużej mierze został spowodowany wprowadzeniem do obrotu 

prawnego klauzuli przeciwko obejściu przepisów prawa podatkowego wraz z możliwością 

odmowy wydania interpretacji z uwagi na uzasadnione przypuszczenie zastosowania tej 

klauzuli. Skutek w postaci zmniejszenia liczby interpretacji z uwagi na wspomnianą klauzulę 

zostanie prawdopodobnie utrzymany w następnych latach. W efekcie zasoby kadrowe będą 

mogły zostać wykorzystane w przygotowywaniu interpretacji indywidualnych wydawanych na 

http://www.kis.gov.pl/dzialalnosc/raporty-z-dzialalnosci


wniosek grupowy.  Jednocześnie należy zauważyć, że na 2018 r. z innych przyczyn 

zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w KIS.   

 

Mając na uwadze charakter planowanych rozwiązań oraz ich cel, przewidywać można, iż w 

dłuższym okresie docelowo spadnie ilość wydawanych interpretacji indywidualnych poprzez 

ograniczenie zjawiska nadużywania wykorzystywania instytucji interpretacji indywidualnych 

związanych z agresywnym planowaniem podatkowym. Jednocześnie wnioski grupowe – z 

uwagi na ich większy stopień skomplikowania – będą bardziej pracochłonne, co powinno 

utrzymać zaangażowanie etatowe na mniej więcej stałym poziomie. 

Zmniejszenie liczby wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej (grupowej) wynikające 

z tzw. efektu prewencyjnego przedmiotowej regulacji może wpłynąć na spadek dochodów 

publicznych z tytułu opłat za wydanie interpretacji indywidualnych. Spadek ten z uwagi na 

wysokość opłaty za każdy stan faktyczny/zdarzenie przyszłe we wniosku (40 zł) nie będzie 

istotny. Jednocześnie, w perspektywie kilku lat można oczekiwać, iż z uwagi na ograniczenie 

nadużywania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, nastąpi wzrost dochodów 

publicznych, jako efekt uszczelnienia systemu podatkowego. Ze względów ostrożnościowych 

nie uwzględniono pozytywnego wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, tj. budżet 

państwa i JST, związany z efektem prewencyjnym wynikającym z ograniczenia nadużywania 

interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, w tym min. w celu zabezpieczenia transakcji 

mającej na celu nadużycie przepisów podatkowych (efekt pośredni projektowanych przepisów).  

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 tys. zł,  

ceny stałe z 

2016 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nadużywanie interpretacji prawa podatkowego, w szczególności przez 

podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową, której efektem 

jest unikanie opodatkowania, stanowi zagrożenie dla konkurencji. Podatnicy 

tworzący grupy kapitałowe, nadużywający ochrony wynikającej 

z indywidualnych interpretacji podatkowych czy opinii zabezpieczających 

mogą uzyskiwać korzyści w związku z unikaniem opodatkowania. Zdobywają 

tym samym przewagę nad podmiotami niestosującymi tego typu metod. 

Uzyskana w nieuczciwy sposób przewaga nad konkurencją nie może podlegać 

ochronie. W tym przypadku, dla zachowania konkurencji, państwo powinno 

podjąć działania, zmierzające do powstrzymywania utrudnień w prowadzeniu 

przedsiębiorstw ze strony innych podmiotów i wyrównania szans. 

 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji może przyczynić się do: 

 pozytywnego oddziaływania na konkurencyjność na rynku, 

 zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu 

gospodarczego, 

 ograniczenia unikania opodatkowania. 

sektor mikro-, małych i Wprowadzenie przedmiotowej regulacji może przyczynić się do: 



średnich 

przedsiębiorstw 

 pozytywnego oddziaływania na konkurencyjność na rynku, 

 zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu 

gospodarczego, 

 ograniczenia unikania opodatkowania. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) Brak wpływu 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

  

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 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Przedmiotowy projekt nie wpływa na te obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się, że ustawa 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? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

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

 

Brak 



 

 


