Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
Art. 1. W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r. poz. 1323)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich
ugrupowań współpracy terytorialnej oraz zasady prowadzenia rejestru tych ugrupowań,
w celu wykonania postanowień rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19, z późn.
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1082/2006”.”;

2)

w art. 2:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podmiot prawa publicznego – oznacza osobę prawną, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1));”,

b)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) przedsiębiorstwo publiczne – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;”;

3)

w art. 4:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów w uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje organ
administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej
w ugrupowaniu, do którego Rzeczpospolita Polska przystępuje.”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473,
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.
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b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Na przystąpienie do ugrupowania organu administracji rządowej jako
władzy, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1082/2006, zgodę
wyraża, w drodze uchwały, Rada Ministrów.
4. W uchwale, o której mowa w ust. 1 albo 3, Rada Ministrów zatwierdza
konwencję ugrupowania, do którego przystępuje Rzeczpospolita Polska albo organ
administracji rządowej, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4
rozporządzenia 1082/2006.”;

4)

art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego,
podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze
decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja
zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania,
jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił
o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni
od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się
za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego
niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie
do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione
charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4
ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na
przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest
wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania
decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.
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6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się
ugrupowania,

którego

siedziba

statutowa

ma

znajdować

się

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone
tłumaczenie na język polski.”;
5)

w art. 7:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rejestr

jest

prowadzony

przez

ministra

właściwego

do

spraw

zagranicznych w postaci elektronicznej.”,
b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rejestr jest jawny.”;

6)

w art. 9 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach
i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.”;

7)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Rejestr obejmuje następujące dane:
1)

datę wpisu ugrupowania do rejestru, datę i numer decyzji o wpisie;

2)

nazwę ugrupowania, adres siedziby statutowej oraz numer identyfikacyjny
REGON;

3)

dane dotyczące struktury organizacyjnej ugrupowania;

4)

wykaz

członków

ugrupowania,

daty

ich

przystąpienia

i

wystąpienia

z ugrupowania;
5)

cel i zadania ugrupowania;

6)

dane dotyczące ogłoszenia konwencji i statutu ugrupowania oraz ich zmian;

7)

imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania ugrupowania oraz ich
funkcje w ugrupowaniu;

8)

okres, na jaki utworzono ugrupowanie;

9)

dane dotyczące likwidacji lub rozwiązania ugrupowania;

10) dane dotyczące wykreślenia ugrupowania z rejestru;
11) informacje o zmianach danych w rejestrze.
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2. Wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru zgłasza się
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w terminie 21 dni od dnia ich
zaistnienia, załączając dokumenty potwierdzające te zmiany.
3. Informację o osobach uprawnionych do reprezentowania ugrupowania zgłasza
się ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych niezwłocznie po uzyskaniu przez
nie uprawnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi to uprawnienie.”;
8)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób prowadzenia rejestru, w tym dokonywania w nim wpisów, ich
zmian i wykreśleń, oraz szczegółowe rodzaje informacji zamieszczanych w ramach
danych, o których mowa w art. 9a ust. 1, uwzględniając zakres tych danych oraz mając
na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, aktualności i przejrzystości danych
wpisanych do rejestru.”;

9)

art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie:
„Art. 12. 1.

Ugrupowanie

mające

siedzibę

statutową

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych
o zmianie swojej konwencji lub statutu w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia.
2. W przypadku gdy zmiana konwencji ugrupowania mającego siedzibę statutową
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 4
ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia 1082/2006, a członkiem ugrupowania jest:
1)

Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej – zatwierdzenia
dokonuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów;

2)

podmiot, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 –
zatwierdzenia dokonuje, w drodze decyzji, na wniosek tego podmiotu, minister
właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.
3. Do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio

przepisy art. 6 ust. 2–5 i 7.
Art. 13. Konwencja

i

statut

ugrupowania

mającego

siedzibę

statutową

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zmiany podlegają nieodpłatnemu
ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister
właściwy do spraw zagranicznych.”;
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10) art. 15 i art. 16 otrzymują brzmienie:
„Art. 15. 1. Członkowie ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, działający na podstawie prawa polskiego, informują ministra
właściwego do spraw zagranicznych o:
1)

nabyciu przez to ugrupowanie osobowości prawnej oraz przekazują jego
konwencję i statut – w terminie 21 dni od dnia nabycia przez ugrupowanie
osobowości prawnej;

2)

zmianie konwencji lub statutu ugrupowania – w terminie 21 dni od dnia jej
przyjęcia.
2. W przypadku gdy zmiana konwencji ugrupowania mającego siedzibę statutową

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zatwierdzenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia 1082/2006, a członkiem ugrupowania jest:
1)

Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej – zatwierdzenia
dokonuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów;

2)

podmiot, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 –
zatwierdzenia dokonuje, w drodze decyzji, na wniosek tego podmiotu, minister
właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.
3. Do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio

przepisy art. 6 ust. 2–5 i 7.
Art. 16. Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające
siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania
jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów
szczegółowych

dotyczących

wsparcia

z

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 259).”;
11) art. 20 i art. 21 otrzymują brzmienie:
„Art. 20. Organem

nadzorującym

ugrupowania

mające

siedzibę

statutową

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udział w ugrupowaniach mających
siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich członków działających
na podstawie prawa polskiego jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
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Art. 21. 1. W przypadku prowadzenia przez ugrupowanie działalności, o której
mowa w art. 13 rozporządzenia 1082/2006, organ nadzorujący, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego ze względu na charakter tej działalności, wzywa:
1)

ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
do zaprzestania prowadzenia tej działalności,

2)

organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej
Polskiej

w

ugrupowaniu

mającym

siedzibę

statutową

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej albo będący członkiem takiego ugrupowania –
do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej działalności przez
ugrupowanie,
3)

członka

ugrupowania

mającego

siedzibę

statutową

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której
mowa w art. 6 – do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej
działalności przez ugrupowanie albo, gdy nie jest to możliwe – do wystąpienia
z ugrupowania
– w terminie wyznaczonym w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do
wezwania.
2. W wyznaczonym terminie wezwany podmiot może przedstawić wyjaśnienia
dotyczące działalności prowadzonej przez ugrupowanie lub wystąpić o przedłużenie
tego terminu. Organ nadzorujący zajmuje stanowisko wobec wyjaśnień lub wniosku
w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.
3. W przypadku gdy ugrupowanie, mimo upływu terminu wyznaczonego zgodnie
z ust. 1 lub 2, prowadzi działalność, o której mowa w art. 13 rozporządzenia 1082/2006,
organ nadzorujący:
1)

wykreśla ugrupowanie z rejestru i wyznacza likwidatora ugrupowania;

2)

występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z ugrupowania mającego siedzibę statutową
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w sprawie cofnięcia zgody
na przystąpienie do takiego ugrupowania organu administracji rządowej;

3)

cofa, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie do ugrupowania mającego siedzibę
statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 6.

–7–

4. Wykreślenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga:
1)

zgody Rady Ministrów, wyrażonej w drodze uchwały, na wniosek ministra
właściwego do spraw zagranicznych – w przypadku gdy członkiem ugrupowania
jest Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej;

2)

zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego – w przypadku gdy członkiem ugrupowania jest podmiot,
który przystąpił do niego za zgodą, o której mowa w art. 6.
5. Cofnięcie zgody, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wymaga zasięgnięcia opinii

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;
12) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. W przypadku wystąpienia do organu nadzorującego z wnioskiem
o wydanie nakazu, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 1082/2006, organ
nadzorujący, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku, wzywa
ugrupowanie do podjęcia określonych działań naprawczych w terminie wyznaczonym
w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do wezwania, albo informuje
wnioskodawcę o braku podstaw do dokonania takiego wezwania.
2. W

przypadku

niepodjęcia

przez

ugrupowanie

działań

naprawczych

w wyznaczonym terminie organ nadzorujący wykreśla ugrupowanie z rejestru
i wyznacza likwidatora ugrupowania. Do wykreślenia stosuje się odpowiednio przepis
art. 21 ust. 4.”;
13) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Likwidator ugrupowania zawiadamia organ nadzorujący o wszczęciu
likwidacji ugrupowania.”.
Art. 2. 1. Wpisy dokonane w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister
właściwy do spraw zagranicznych dostosuje wpisy, o których mowa w ust. 1, do sposobu
prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz zakresu
danych podlegających wpisowi, określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
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3. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej wpisane przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
przekażą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, na jego wezwanie i w terminie
w nim określonym, nie krótszym niż 14 dni, informacje niezbędne do dostosowania wpisów
zgodnie z ust. 2.
4. Do postępowań w sprawie wpisu do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. W przypadku gdy zgłoszenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 4, nie spełnia wymagań określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie
krótszym niż 14 dni. Zgłoszenie nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Europejskie

ugrupowania

współpracy

terytorialnej,

zwane

dalej

„EUWT”,

są instrumentem prawnym pozwalającym na tworzenie na terytorium Unii Europejskiej
sformalizowanych grup współpracy przez podmioty, przede wszystkim o charakterze
publicznym, z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podstawę prawną dla
funkcjonowania EUWT stanowi rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19,
z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 1082/2006”. Zgodnie z przepisami
rozporządzenia 1082/2006 państwa członkowskie zostały zobligowane do przyjęcia
przepisów krajowych mających zastosowanie w sprawach nieuregulowanych lub
uregulowanych częściowo prawem Unii Europejskiej. Odpowiednią regulacją w Polsce
jest ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r.
poz. 1323), zwana dalej „ustawą EUWT”.
Rejestr wszystkich istniejących EUWT prowadzi Komitet Regionów Unii Europejskiej.
Zgodnie z informacjami Komitetu Regionów do końca 2013 roku powstało w Unii
Europejskiej 45 EUWT, w tym 3 z udziałem polskich podmiotów.
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie obowiązku nałożonego na polskiego
prawodawcę w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich
ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 303),
zwanego dalej „rozporządzeniem 1302/2013”. Prawodawca europejski doprecyzował
niektóre przepisy rozporządzenia 1082/2006 oraz wprowadził zmiany skutkujące
zmniejszeniem barier w tworzeniu EUWT i ułatwianiem funkcjonowania istniejących
ugrupowań. Proponowane zmiany polskich przepisów nie modyfikują dotychczas
obowiązujących najważniejszych zasad funkcjonowania EUWT.
Zakres proponowanych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy
EUWT do znowelizowanego rozporządzenia 1082/2006 oraz doprecyzowania zasad

postępowania w celu zapewnienia skutecznego stosowania tego rozporządzenia
w Rzeczypospolitej Polskiej. Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
1) doprecyzowanie zasad zakładania i przystępowania do EUWT oraz funkcjonowania
EWUT;
2) dostosowanie przepisów ustawy EUWT do wprowadzonego mechanizmu milczącej
zgody na przystąpienie do EUWT;
3) dostosowanie terminologii do zmian przyjętych w Traktacie Lizbońskim (zamiana
terminu Wspólnota na Unia Europejska);
4) określenie zasad postępowania w przypadku zmiany konwencji EUWT;
5) doprecyzowanie regulacji dotyczących prowadzenia rejestru EUWT;
6) doprecyzowanie

zasad

wykonywania

uprawnień

państwa

członkowskiego

wynikających z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 1082/2006.
Projektowana ustawa uściśla w art. 1 w pkt 1 zakres przedmiotowy regulacji, który
odnosi się do zasad tworzenia i funkcjonowania EWUT oraz zasad prowadzenia rejestru
tych ugrupowań.
Przewiduje się zmianę i rozszerzenie przepisów dotyczących definicji pojęć używanych
w ustawie (art. 1 pkt 2 projektu). Proponuje się zmianę definicji podmiotu prawa
publicznego przez odesłanie do art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą

PZP”,

oraz

wprowadzenie

definicji

przedsiębiorstwa

publicznego

wymienionego w art. 3 ust. 1 lit. d rozporządzenia 1082/2006 wśród potencjalnych
członków EUWT – poprzez odesłanie do art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Odesłanie do
ustawy PZP wynika z konstrukcji wprowadzonej w przepisach unijnych, które zakładają
odesłania do przepisów dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. Z uwagi na
funkcję wprowadzonych przepisów, tj. wprowadzenie definicji podmiotów, które mogą
przystępować do EUWT, przy ocenie, czy dany podmiot może przystąpić do EUWT,
należy badać charakter wykonywanej działalności, a nie charakter zamówienia.
W art. 1 pkt 3 projektu wprowadza się zmiany w art. 4 ustawy EUWT w zakresie
wydawania zgód na udział w EUWT i akceptacji konwencji tych ugrupowań, w których
uczestniczyć będzie Rzeczpospolita Polska lub organ administracji rządowej jako
władza, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1082/2006. Przewiduje się,
że Rada Ministrów będzie, w drodze uchwały, wydawać zgody i zatwierdzać konwencję
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EUWT, w których uczestniczyć będzie Rzeczpospolita Polska lub organ administracji
rządowej jako władza, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1082/2006,
jeżeli zatwierdzenie takie jest wymagane na podstawie art. 4 tego rozporządzenia.
W dotychczas obowiązujących przepisach ustawy EUWT nie regulowano kwestii
dotyczącej zatwierdzania konwencji tworzących się ugrupowań. Przewiduje się,
że w przypadku EUWT, do którego przystąpi Rzeczpospolita Polska lub władze na
szczeblu krajowym, udział w ugrupowaniu będzie realizowany poprzez upoważniony
przez Radę Ministrów i wskazany w uchwale Rady Ministrów organ administracji
rządowej.
Przepisy art. 1 pkt 4 projektu nadają nowe brzmienie dotychczasowemu art. 6 ustawy
EUWT. Wskazują one organ właściwy do wydawania zgody na przystąpienie do
EUWT

jednostki

samorządu

terytorialnego,

podmiotu

prawa

publicznego,

przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1
lit. e rozporządzenia 1082/2006, oraz zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli
zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 tego rozporządzenia, a także formę
i tryb wydawania tej zgody oraz zatwierdzenia konwencji ugrupowania, do którego
przystępuje uprawniony podmiot.
W związku z rozporządzeniem 1302/2013 jest konieczne dostosowanie ustawy EUWT
w zakresie określenia terminu do wydania zgody na przystąpienie do EWUT.
Wprowadzone zostało w tym zakresie odesłanie do art. 4 ust. 3 rozporządzenia
1082/2006, co wynika z przyjęcia w przepisach Unii Europejskiej procedury milczącej
zgody.
Przewiduje się, że zgoda na przystąpienie do ugrupowania podmiotów wymienionych
w zmienianym art. 6 ust. 1 ustawy EUWT oraz zatwierdzenie konwencji ugrupowania
będzie wydawana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.
Minister właściwy do spraw zagranicznych zwróci się do wskazanych w projekcie
ustawy ministrów o uzgodnienie rozstrzygnięcia, przedstawiając swoje stanowisko
w sprawie. Ministrowie zajmą stanowisko poprzez przychylenie się do wydania zgody
na uczestnictwo danego podmiotu w EUWT i zatwierdzenia konwencji albo poprzez
odmowę zatwierdzenia uczestnictwa przyszłego członka w EUWT lub zatwierdzenia
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konwencji, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku ministra właściwego do spraw
zagranicznych. Brak przekazania stanowiska przez któregoś z wymienionych ministrów
w

powyższym

terminie

będzie

równoznaczny

z

akceptacją

rozstrzygnięcia

wypracowanego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i pozostałych
ministrów. Ponadto minister właściwy do spraw zagranicznych będzie mógł zwrócić się
z prośbą o opinię do innych ministrów niż wymienieni powyżej, jeżeli będzie to
uzasadnione zakładanym charakterem działań przez nowo powstające EUWT.
Projektowana zmiana objęta art. 1 pkt 5 dotyczy prowadzenia przez ministra
właściwego do spraw zagranicznych rejestru EWUT. Wprowadzono zasadę, że rejestr
jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej. Z uwagi na stosunkowo niewielką
liczbę EUWT podlegających wpisowi do rejestru i potrzebę ograniczenia potencjalnych
kosztów, wystarczające jest zapewnienie prowadzenia rejestru w formie elektronicznej.
W art. 1 pkt 6 projektu następuje uzupełnienie katalogu dokumentów przedkładanych
wraz ze zgłoszeniem do rejestru EUWT prowadzonego przez ministra właściwego do
spraw zagranicznych o informacje o adresie siedziby statutowej ugrupowania oraz
o nazwach, siedzibach i adresach organów, oddziałów lub innych jednostek
organizacyjnych ugrupowania.
W art. 1 pkt 7 projektu nowy art. 9a określa zakres danych podlegających wpisowi do
rejestru EUWT. Dane te dotyczą: daty wpisu ugrupowania do rejestru, daty i numeru
decyzji o wpisie, nazwy i adresu siedziby ugrupowania oraz jego numeru
identyfikacyjnego REGON, struktury organizacyjnej ugrupowania, wykazu członków
ugrupowania, dat ich przystąpienia i wystąpienia z ugrupowania, celu i zadań
ugrupowania, ogłoszenia konwencji i statutu ugrupowania oraz ich zmian, imion
i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania ugrupowania oraz ich funkcji
w ugrupowaniu, okresu, na jaki utworzono ugrupowanie, likwidacji lub rozwiązania
ugrupowania, wykreślenia ugrupowania z rejestru, informacji o zmianach danych
w rejestrze.
Wprowadzono także obowiązek zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych wszelkich zmian w zakresie danych podlegających wpisowi do rejestru
EUWT, określając jednocześnie termin i sposób przedkładania tego zgłoszenia.
Pełna realizacja przepisów dotyczących rejestru EUWT będzie wymagała szczegółowej
regulacji w zakresie danych objętych projektowaną ustawą oraz przepisów dotyczących
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prowadzenia rejestru. Stąd też w art. 1 pkt 8 projektu dokonano zmiany art. 10 ust. 2
ustawy zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zagranicznych
do wydania aktu wykonawczego do ustawy, uściślając jego zakres oraz wskazując
wytyczne konieczne do prawidłowej realizacji tego upoważnienia. Przewiduje się, że
ten akt wykonawczy wejdzie w życie równocześnie z ustawą, ponieważ jest on
niezbędny do uzupełnienia i aktualizacji dotychczasowych danych zawartych
w rejestrze EUWT. W tej sytuacji dotychczasowy akt wykonawczy wydany na
podstawie art. 10 ust. 2 utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy.
W art. 1 pkt 9 projektu nałożono na ugrupowanie mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek informowania ministra właściwego do spraw
zagranicznych o zmianie konwencji lub statutu tego ugrupowania w terminie 21 dni od
dnia zaistnienia tych zmian. Zmiana konwencji wymaga zatwierdzenia w odpowiednim
trybie właściwym dla zatwierdzenia konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na
podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
Przewiduje się, że konwencja oraz statut ugrupowania mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

ich

zmiany

będą

ogłaszane

nieodpłatnie

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez ministra właściwego do spraw
zagranicznych.
W projekcie nie przewiduje się dodatkowych zagadnień koniecznych do uwzględnienia
w statucie, niewymienionych w przepisach Unii Europejskiej (dotychczasowy art. 12
ustawy EUWT).
Regulacje objęte art. 1 pkt 10 projektu dotyczą ugrupowań mających siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku – członkowie ugrupowania
działającego na podstawie prawa polskiego są zobligowani do informowania ministra
właściwego do spraw zagranicznych o uzyskaniu osobowości prawnej przez
ugrupowanie oraz przekazania przyjętych konwencji i statutu. Przekazanie ww.
informacji powinno nastąpić w terminie 21 dni po uzyskaniu przez ugrupowanie
osobowości prawnej. Analogicznie, członkowie powinni poinformować ministra
właściwego do spraw zagranicznych o późniejszych zmianach konwencji i statutu.
Projektowane przepisy określają również zasady i tryb zatwierdzania konwencji tego
rodzaju ugrupowań.
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Dotychczasowy art. 16 ustawy EUWT otrzymał nowe brzmienie w związku ze zmianą
art. 7 rozporządzenia 1082/2006. Określenie katalogu działań EUWT prowadzonych
bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej następuje poprzez wskazanie, że
EUWT mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie mogło
wykonywać zadania bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej w zakresie
określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady nr 1299/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259).
Projektowane w art. 1 pkt 11 i 12 przepisy dotyczą nadzoru nad ugrupowaniami
mającymi

siedzibę

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

udziałem

w ugrupowaniach mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich
członków działających na podstawie prawa polskiego. Zgodnie ze zmienianym art. 20
ustawy EUWT organem nadzorującym jest, tak jak dotychczas, minister właściwy do
spraw zagranicznych. Jednocześnie projekt reguluje zasady i tryb sprawowania nadzoru
oraz skutki prowadzenia działalności, o której mowa w art. 13 rozporządzenia
1082/2006, tj. jakiejkolwiek działalności naruszającej przepisy państwa członkowskiego
w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego
lub moralności publicznej lub naruszającej interes publiczny państwa członkowskiego,
a także naruszenia wymogów i działalności określonych w art. 14 tego rozporządzenia.
W projekcie uregulowano sposób dostosowania dotychczasowych wpisów w rejestrze
EUWT do przepisów zmienionych projektowaną ustawą (art. 2) oraz prowadzenia
postępowań na podstawie przepisów art. 21 w brzmieniu dotychczasowym
(art. 3 projektu).
Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt ustawy został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod
numerem UC 169.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
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Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami
nad projektem w trybie art. 7 tej ustawy.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu
współpracy terytorialnej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Minister Infrastruktury i Rozwoju (organ wnioskujący)
Minister Spraw Zagranicznych (organ współpracujący)
Rządowe Centrum Legislacji (zgodnie z § 112 Regulaminu pracy
Rady Ministrów)

Data sporządzenia
02.07.2015
Źródło:
Prawo UE
Nr w wykazie prac UC 169

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu, MIiR
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Filip Chybalski (tel. 022 273 81 25; e-mail:
filip.chybalski@mir.gov.pl, Departament Współpracy Terytorialnej)
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie zobowiązania nałożonego na polskiego prawodawcę w art. 2
ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Z przepisu tego wynika, że państwa członkowskie są zobligowane do dostosowania krajowych regulacji
dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) do standardów zagwarantowanych
na poziomie znowelizowanego rozporządzenia UE. Państwa zostały zobowiązane do przedstawienia
niezbędnych zmian w tym zakresie do dnia 22 czerwca 2014 r. Projektowana ustawa ma zatem na celu
wprowadzenie niezbędnych rozwiązań do polskiego porządku prawnego w celu doprecyzowania,
uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia EUWT oraz ich funkcjonowania. W szczególności
w związku z wprowadzeniem mechanizmu tzw. milczącej zgody w trakcie procedury zakładania EUWT
konieczna stała się zmiana przepisów dotyczących współpracy MSZ i innych resortów uczestniczących
w akceptowaniu przystępowania polskich instytucji do EUWT.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt ustawy dostosowuje polskie przepisy dotyczące EUWT do zmienionych przepisów UE.
W szczególności dostosowane zostały regulacje w zakresie procedury udzielania zgody na udział polskich
instytucji w EUWT. Zmiany powinny doprowadzić do skrócenia czasu potrzebnego do utworzenia
ugrupowań, poprzez szczegółowe określenie zasad współpracy MSZ i innych resortów w trakcie zakładania
EUWT, w tym w zakresie określenia terminów dla resortów do zajęcia stanowiska w danej sprawie.
Dodatkowo projektowana ustawa: rozszerza katalog potencjalnych członków EUWT o przedsiębiorstwa
publiczne i przedsiębiorstwa realizujące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, dzięki czemu więcej
podmiotów będzie mogło uczestniczyć w EUWT, oraz określa procedurę dla ich przystępowania do EUWT,
analogiczną do procedury przewidzianej dla jednostek samorządu terytorialnego, co ma na celu zapewnienie
jednolitego traktowania powyższych podmiotów. Wprowadzony został również katalog informacji
koniecznych do przekazania do MSZ przez EUWT przed jego wpisaniem do rejestru, dzięki czemu
członkowie EUWT będą mieli pewność, że żądane od nich informacje nie będą wykraczały poza ten
katalog.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Państwa członkowskie UE, wykonując dyspozycję zawartą w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., obecnie pracują nad zmianą swoich
przepisów w przedmiotowym zakresie. Prace zmierzają do dostosowania przepisów krajowych do zmian
wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Jednostki Samorządu
Wszystkie samorządy
Terytorialnego
szczebla
wojewódzkiego,
powiatowego
i gminnego.

Źródło danych
Baza JST, serwis
internetowy
Ministerstwa
Administracji
i Cyfryzacji.

Oddziaływanie
Uproszczenie zasad
dotyczących udziału
w EUWT w zakresie:
procedury
przystępowania do
EUWT (poprzez
wprowadzenie procedury
milczącej zgody) oraz
danych koniecznych do
przekazywania
w związku z rejestracją
EUWT mających
siedzibę w Polsce.
W Polsce nie prowadzi Uproszczenie zasad
się rejestru podmiotów dotyczących udziału
prawa publicznego.
w EUWT w zakresie:
procedury
przystępowania do
EUWT (poprzez
wprowadzenie procedury
milczącej zgody) oraz
danych koniecznych do
przekazywania
w związku z rejestracją
EUWT mających
siedzibę w Polsce.
W Polsce nie prowadzi Umożliwienie udziału
się rejestru
w EUWT.
przedsiębiorstw
publicznych.

Podmioty prawa publicznego
(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo zamówień
publicznych)

Wszystkie instytucje
spełniające kryteria
określone dla
podmiotów prawa
publicznego. Ocena
spełnienia określonych
kryteriów następuje
ad hoc przy
wydawaniu zgody na
przystąpienie danego
podmiotu do EUWT.

Przedsiębiorstwa publiczne
(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4
ustawy – Prawo zamówień
publicznych)

Wszystkie instytucje
spełniające kryteria
określone dla
przedsiębiorstw
publicznych. Ocena
spełnienia określonych
kryteriów następuje
ad hoc przy
wydawaniu zgody na
przystąpienie danego
podmiotu do EUWT.
W Polsce nie prowadzi Umożliwienie udziału
Wszystkie instytucje
się rejestru tego typu
spełniające kryteria
w EUWT.
określone dla
przedsiębiorstw.
przedsiębiorstw,
którym powierzono
realizację usług
świadczonych
w ogólnym interesie
gospodarczym zgodnie
z krajowym oraz
unijnym prawem
właściwym.
Ocena spełnienia
określonych kryteriów
następuje ad hoc przy

Przedsiębiorstwa którym
powierzono realizację usług
świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym
zgodnie z krajowym oraz
unijnym prawem właściwym
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wydawaniu zgody na
przystąpienie danego
podmiotu do EUWT.
Wszystkie organy
administracji rządowej
szczebla centralnego
i terenowego
w rozumieniu art. 5
§ 2 pkt 3 Kodeksu
postępowania
administracyjnego.
1

Organy administracji
rządowej

MSZ

Strony Biuletynu
Informacji Publicznej

Umożliwienie udziału
w EUWT.

Strony Biuletynu
Informacji Publicznej
MSZ

Wprowadzenie na
szczeblu ustawowym
katalogu danych, jakie są
zawarte w rejestrze
EUWT posiadających
siedzibę w Polsce, który
jest prowadzony przez
MSZ. Określenie
uprawnień dotyczących
kompetencji nadzorczych
MSZ nad EUWT
i udziałem polskich
instytucji w EUWT.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 6 maja
2015 r., zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759). Konsultacje zostały przeprowadzone dla założeń zmiany ustawy.
Projekt ustawy nie zakłada istotnych zmian w stosunku do założeń, w związku z czym nie skierowano
projektu do ponownych konsultacji. Konsultacje publiczne i międzyresortowe projektu założeń trwały
w terminie od dnia 16 czerwca do dnia 3 lipca 2014 r. Ich wynik został opisany w raporcie z konsultacji.
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)
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
Dochody ogółem
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
JST
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
pozostałe jednostki (oddzielnie)
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
Wydatki ogółem
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
JST
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania

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

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do
zmienionych regulacji UE w zakresie tworzenia i funkcjonowania EUWT.
Tworzenie EUWT nie ma charakteru obligatoryjnego i zależy od decyzji
podmiotów mieszczących się w katalogu potencjalnych członków EUWT, jaki
określają przepisy UE. Do potencjalnych członków zaliczają się organy
administracji rządowej i samorządowej. Udział w EUWT wiąże się
z koniecznością uiszczania składek członkowskich. Ich wysokość jest określona
dowolnie przez instytucje powołujące dane EUWT. Z uwagi na dobrowolny
charakter przystępowania do EUWT oszacowanie wysokości ew. kosztów nie
jest możliwe.
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
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

0

1

2

3

5

10

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

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Łącznie
(0–10)
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Przedsiębiorstwa

Zgodnie z rozszerzonym w przepisach UE katalogiem
potencjalnych członków EUWT mogą być one zakładane
z udziałem przedsiębiorstw publicznych i przedsiębiorstw,
którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym
prawem właściwym.

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

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do
zmienionych regulacji UE w zakresie tworzenia i funkcjonowania EUWT.
Tworzenie EUWT nie ma charakteru obligatoryjnego i zależy od decyzji
podmiotów mieszczących się w katalogu potencjalnych członków EUWT, jaki
określają przepisy UE. Do potencjalnych członków zaliczają się podmioty prawa
publicznego i przedsiębiorstwa publiczne oraz takie, którym powierzono
wykonywanie zadań publicznych. Charakter działań, jakie mogą być
podejmowane przez EUWT, został ograniczony do tych, które są kwalifikowalne
w programach polityki spójności UE. Powołanie EUWT ma charakter
dobrowolny.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
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:
11

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu milczącej zgody i uregulowaniu sposobu współpracy zaangażowanych
resortów przewiduje się usprawnienie procesu zakładania EUWT. W szczególności brak rozstrzygnięcia w
zakresie zgody na przystąpienie do EUWT w terminie 6 miesięcy będzie skutkował jej automatycznym
udzieleniem. W dotychczasowym brzmieniu przepisów termin na wydanie zgody określono na 3 miesiące,
jednak jego niedotrzymanie nie rodziło żadnych skutków.
9. Wpływ na rynek pracy
Decyzja o utworzeniu EUWT, w tym podejmowana przez podmioty należące do nowo wprowadzonych
kategorii członków, może wiązać się z zatrudnieniem pracowników (personelu danego EUWT). Dodatkowo
EUWT może uczestniczyć w realizacji projektów dotyczących rynku pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Projektowana ustawa dostosowuje do przepisów UE polskie przepisy, dzięki
którym możliwe jest zakładanie EUWT z udziałem podmiotów polskich. EUWT
Omówienie wpływu
to instytucje mające samodzielną osobowość prawną i ponadnarodowy charakter.
EUWT są zakładane dobrowolnie w celu prowadzenia współpracy terytorialnej
na obszarze Unii Europejskiej.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z przyjęciem projektowanej ustawy Polska zapewni dostosowanie przepisów krajowych do
zmienionych regulacji UE.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Zgodnie z art. 1 pkt 16 rozporządzenia 1302/2013 Komisja Europejska przedstawi do dnia 1 sierpnia 2018 r.
sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia. Po przeanalizowaniu sprawozdania Komisji
przeprowadzona zostanie analiza w Polsce w zakresie stosowania przepisów ustawy EUWT, w tym zbadany
zostanie czas potrzebny na uzyskanie zgody na udział polskich instytucji w ugrupowaniach.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.
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Raport z konsultacji
projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej zmieniający ustawę z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu
współpracy terytorialnej

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 51 ust. 1 Xchwały Qr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. ± 5HJXODPLQ SUDF\ 5DG\ 0LQLVWUyZ (M.P. poz. 979) i zawiera podsumowanie
konsultacji publicznych i opiniowania projektu założeń projektu ustawy R ]PLDQLH ]PLDQLH XVWDZ\
o
RHXURSHMVNLPXJUXSRZDQLXZVSyáSUDF\WHU\WRULDOQHMSU]HSURZDG]RQ\FKZWHUPLQLHF]HUZFD±OLSFD
 U WHVW UHJXODF\MQ\ SU]\JRWRZDQ\ GR SURMHNWX ]DáRĪHĔ ]RVWDá SRGGDQ\ NRQVXOWDFMRP Z WHUPLQLH
F]HUZFD±OLSFDU 3URMHNWX]\VNDáSR]\W\ZQąRSLQLĊ.RPLVML:VSyOQHM5]ąGXL6DPRU]ąGX
7HU\WRULDOQHJROLVWRSDGDU
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie zobowiązania nałożonego na polskiego prawodawcę
w art. 2 ust. 5 UR]SRU]ąG]HQLD 3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR L 5DG\ 8(  QU  ] GQLD  JUXGQLD
 U ]PLHQLDMąFHJR UR]SRU]ąG]HQLH :(  QU  Z VSUDZLH HXURSHMVNLHJR XJUXSRZDQLD
ZVSyáSUDF\WHU\WRULDOQHM (8:7 ZFHOXGRSUHF\]RZDQLDXSURV]F]HQLDLXVSUDZQLHQLDSURFHVXWZRU]HQLD
WDNLFK XJUXSRZDĔ RUD] LFK IXQNFMRQRZDQLD '] 8U] 8( /  ]  VWU   (rozporządzenie
1302/2013). Zachowując ciągłość obowiązujących przepisów prawodawca europejski doprecyzowuje
niektóre z nich oraz wprowadza zmiany skutkujące zmniejszeniem barier w tworzeniu EUWT
i ułatwianiem funkcjonowania istniejących ugrupowań. Przygotowanie projektu zmiany ustawy EUWT ma
na celu wprowadzenie niezbędnych rozwiązań do polskiego porządku prawnego, które będą służyły
stosowaniu zmienionych przepisów UE.

Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania w dniu 16 czerwca 2014 r. W toku
prowadzonego procesu uwagi do projektu zgłosiły następujące instytucje:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Dodatkowo, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju otrzymało sugestie dotyczące projektu założeń od:
3. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry z o. o.
4. Dr. Marcina Krzymuskiego z Centrum Kompetencyjnego EUWT z Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wskazywał na celowość wprowadzenia wzoru
formularza służącego zgłoszeniu podmiotu do rejestru EUWT. Rekomendacja ta – jako zagadnienie
techniczne – została przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych będącemu podmiotem
prowadzącym rejestr.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgłosił następujące zastrzeżenia do testu
regulacyjnego: potrzebę rozszerzenia katalogu podmiotów, na które oddziałuje przedmiotowa regulacja;
ustosunkowania się do 6-miesięcznego terminu na udzielenie zgody polskim instytucjom na przystąpienie
do EUWT, z zaznaczeniem że przedmiotowa regulacja będzie wywierać wpływ na przedsiębiorców.
Uwagi te nie zostały uwzględnione z następujących powodów: katalog potencjalnych członków EUWT nie

ma charakteru zamkniętego – w teście regulacyjnym wymieniono województwa jako najczęstszych
członków EUWT; termin 6-miesięczny na udzielenie zgody został wprowadzony na poziomie
rozporządzenia unijnego i nie może być modyfikowany w polskich przepisach, jednocześnie mechanizm
milczącej zgody służy przyspieszeniu tego procesu; przepisy unijne nie wykluczają przystępowania do
EUWT przedsiębiorców, jednocześnie podstawową kategorią członków są jednostki samorządu
terytorialnego.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o. o. przekazało sugestie w zakresie
doprecyzowania procedury tworzenia się ugrupowań oraz zmiany ich konwencji i statutu. Sugestie
ugrupowania zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu.
Sugestie Pana Marcina Krzymuskiego dotyczyły wzajemnego powiązania przepisów UE i polskich.
Dodatkowo autor sugerował rozszerzenie zakresu regulacji o odniesienie się do procedur zamówień
publicznych stosowanych przez ugrupowania, co nie zostało uwzględnione przez MIiR. Powodem braku
uwzględnienia był cel przygotowania założeń tzn. dostosowanie obowiązującej ustawy do zmienionego
rozporządzenia 1302/2013, propozycja wykracza poza kwestie uregulowane w ww. rozporządzeniu.
Przedstawienie wyników konsultacji projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej,
w tym Europejskim Bankiem Centralnym

Projekt nie wymagał zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Projekt ]DáRĪHĔ został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, 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.). Żaden  z podmiotów nie zgłosił
zainteresowania projektem.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia
w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim
ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowy sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej, zwanego dalej „rejestrem”, w tym dokonywania w nim wpisów, ich zmian
i wykreśleń;

2)

szczegółowe rodzaje informacji zamieszczanych w ramach danych objętych rejestrem.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim
ugrupowaniu współpracy terytorialnej;

2)

organie prowadzącym rejestr – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw
zagranicznych;

3)

osobie upoważnionej – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez członków
ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do
rejestru lub dokonywaniem zmian wpisów w rejestrze oraz ich wykreśleń.
§ 3. 1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru lub zmiany danych

zamieszczonych w rejestrze na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę upoważnioną.
2. Jeżeli dane podlegające wpisowi do rejestru są znane organowi prowadzącemu rejestr
z urzędu, organ może dokonać zmiany w rejestrze bez zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykreślenie z rejestru następuje poprzez dokonanie wpisu w odpowiedniej rubryce
rejestru.
1)

2)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323
oraz z …
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§ 4. 1. Rejestr składa się z rubryk oznaczonych literami od A do I, podzielonych na pola.
2. W rejestrze wpisuje się:
1)

w rubrykę A – liczbę porządkową wpisu;

2)

w rubrykę B:
a)

w polu pierwszym – datę wpisu ugrupowania do rejestru,

b)

w polu drugim – datę i numer decyzji o wpisie,

c)

w polu trzecim – datę zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi do
rejestru, datę i numer decyzji o zmianie;

3)

w rubrykę C:
a)

w polu pierwszym – nazwę ugrupowania,

b)

w polu drugim – adres siedziby statutowej ugrupowania i numer identyfikacyjny
REGON ugrupowania,

c)

w polu trzecim – nazwy, siedziby i adresy organów ugrupowania;

d)

w polu czwartym – nazwy, siedziby i adresy oddziałów lub innych jednostek
organizacyjnych ugrupowania, daty ich utworzenia i likwidacji;

4)

w rubrykę D:
a)

w polu pierwszym – nazwy i siedziby członków ugrupowania oraz daty ich
przystąpienia do ugrupowania,

b)

w polu drugim – nazwę członka, który wystąpił z ugrupowania i datę jego
wystąpienia;

5)

w rubrykę E:
a)

w polu pierwszym – cel ugrupowania,

b)

w polu drugim – zadania ugrupowania,

c)

w polu trzecim – datę i miejsce ogłoszenia konwencji i statutu ugrupowania oraz
ich zmian;

6)

w rubrykę F – imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania ugrupowania
oraz ich funkcje w ugrupowaniu;

7)

w rubrykę G – okres na jaki utworzono ugrupowanie;

8)

w rubrykę H:
a)

w polu pierwszym – datę rozwiązania ugrupowania w wyniku uchwały jego
członków,

b)

w polu drugim – datę wyznaczenia likwidatora oraz jego imię i nazwisko,

c)

w polu trzecim – datę wszczęcia postępowania likwidacyjnego,
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d)
9)

w polu czwartym – datę likwidacji ugrupowania;

w rubrykę I:
a)

w polu pierwszym – datę wykreślenia ugrupowania z rejestru,

b)

w polu drugim – datę i numer decyzji o wykreśleniu.

§ 5. Dla każdego ugrupowania są prowadzone akta rejestrowe, obejmujące dokumenty
stanowiące podstawę wpisu do rejestru, zmiany danych zamieszczonych w rejestrze,
wykreślenia z rejestru lub odmowy dokonania wpisu do rejestru, a także pozostałe dokumenty
dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ….

MINISTER
SPRAW ZAGRANICZNYCH

–4–

UZASADNIENIE
Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej wynika z wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 7 listopada 2008 r.
o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.),
w wyniku której zmianie uległ dotychczasowy przepis upoważniający do wydania
przedmiotowego aktu. Celem projektowanego aktu jest wypełnienie nowego upoważnienia
ustawowego, zawartego w art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy i zastąpienie obecnie
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
(Dz. U. Nr 105, poz. 875).
W związku z istotnymi zmianami regulacji ustawowych dotyczących Rejestru
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, konieczne jest wprowadzenie nowych
przepisów wykonawczych, dostosowanych do zakresu danych podlegających wpisowi do
rejestru i zasad ich przekazywania oraz sposobu prowadzenia rejestru, które zostały określone
w ustawie. Doprecyzowanie regulacji we wskazanym zakresie zwiększy przejrzystość
procedur i uprości prowadzone postępowania. Ponadto zmniejszeniu ulegnie liczba
prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji, co związane jest z ograniczeniem zakresu
danych podlegających zgłoszeniu i wpisowi do rejestru. Zgodnie z obowiązującymi i
projektowanymi przepisami zgłoszeniu i wpisowi do rejestru nie będą podlegały zmiany
statutu lub konwencji ugrupowania skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w
rejestrze.
Różnice pomiędzy obecnie obowiązującym, a projektowanym stanem prawnym
wynikają przede wszystkim z określenia w ustawie zakresu danych podlegających wpisowi
do rejestru oraz przeniesienia do ustawy części postanowień dotyczących sposobu
prowadzenia rejestru, zawartych dotąd w przepisach wykonawczych. Z powyższych
względów zakres zagadnień przekazanych do regulacji w rozporządzeniu został istotnie
ograniczony w stosunku do dotychczasowych przepisów.
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów proponuje się następujące zmiany:
1) zmiany redakcyjne w tytule projektowanego rozporządzenia, wynikające z nowego
brzmienia przepisu upoważniającego;
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2) zmiana treści § 1 rozporządzenia, w którym określono zakres przedmiotowy
rozporządzenia, wynikający z przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia;
3) zmiana treści § 2 – usunięcie definicji pojęcia „rozporządzenie (WE) nr 1082/2006”,
które nie występuje w tekście projektowanego rozporządzenia, oraz pojęcia „rejestr”;
4) usunięcie z rozporządzenia przepisów dotyczących kwestii uregulowanych w ustawie,
tj. przepisów o postaci rejestru, o zasadach zgłaszania danych podlegających wpisowi do
rejestru, o katalogu dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu oraz o jawności
rejestru;
5) dodanie przepisów szczegółowo określających sposób dokonywania wpisów w rejestrze,
ich zmian oraz wykreśleń (§ 3);
6) zmiany w zakresie rodzajów informacji podlegających wpisowi do poszczególnych
rubryk rejestru (związane z wprowadzeniem katalogu danych objętych rejestrem do
ustawy), wprowadzenie podziału rubryk na pola;
7) uzupełnienie katalogu dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych o dokumenty
stanowiące podstawę dokonania zmiany danych zamieszczonych w rejestrze.
Termin wejścia w życie projektowanych przepisów został określony na dzień wejścia
w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej (Dz. U. poz. …). W tym dniu moc utracą obecnie obowiązujące przepisy
wykonawcze.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597)
i w związku z powyższym nie podlega obowiązkowi notyfikacji.
Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
Rozporządzenie w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań 2.07.2015
Współpracy Terytorialnej
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu

Nr w wykazie prac …

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Róża Karlikowska, DDPiK, tel. 22 523 7147
Paulina Szafałowicz, BDG, tel. 22 523 7283
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie obowiązku określonego w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.). W
dniu …. wejdą w życie przepisy zmieniające ww. ustawę, obejmujące także przepis upoważniający do wydania
rozporządzenia w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. W związku z tą zmianą
obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz. U. Nr 105, poz. 875) utraci moc.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy Minister Spraw Zagranicznych określi w drodze rozporządzenia szczegółowy
sposób prowadzenia rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz szczegółowe rodzaje informacji
zamieszczane w rejestrze w ramach danych, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o
europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie zastępuje przepisy obowiązujące. Rejestr jest obecnie prowadzony przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z zasadami określonymi w obecnie obowiązującym rozporządzeniu,
które w większości zostały przeniesione do ustawy. Wykonanie nowych przepisów ustawy jest możliwe tylko przez
wydanie nowego rozporządzenia.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
W pozostałych państwach UE trwają obecnie prace legislacyjne nad dostosowaniem swoich przepisów dotyczących
europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej do przepisów UE.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Europejskie ugrupowania
współpracy terytorialnej

Wielkość

Źródło danych

1

3

Dane własne

Oddziaływanie
Prowadzenie Rejestru
Europejskich Ugrupowań
Współpracy Terytorialnej
zgodnie z zasadami
określonymi w
rozporządzeniu.
Konieczność dopełnienia
obowiązków związanych
z dokonaniem zmian w
rejestrze.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Rozporządzenie zostanie poddane uzgodnieniom międzyresortowym i przekazane do zaopiniowania przez Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów zostanie
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

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)

Wydatki ogółem

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dochody ogółem

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

Rejestr funkcjonuje obecnie zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie. W związku z
powyższym nie przewiduje się dodatkowych kosztów dla budżetu państwa związanych z
koniecznością dostosowania zakresu rejestru do wymogów ustawowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele
… r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Obowiązki
informacyjne

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

0
0

Skutki
1
2
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

Łącznie (0–10)
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

10

X
X

X

Ograniczeniu uległ katalog informacji podlegających wpisowi do
rejestru. Ponadto wprowadzono możliwość wszczęcia postępowania w
przedmiocie zmiany danych w rejestrze z urzędu. Rozwiązania te
ograniczą obowiązki informacyjne po stronie podmiotów
zainteresowanych wpisem.

Rejestr funkcjonuje obecnie zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie. Projekt
rozporządzenia nie zawiera przepisów o dodatkowych obowiązkach dla podmiotów
podlegających wpisowi do rejestru. Wprowadzenie rozporządzenia ograniczy natomiast
obowiązki informacyjne po stronie euwt.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
Ze względu na ograniczenie informacji podlegających wpisowi do rejestru zmniejszy się liczba wydawanych
decyzji w zakresie zmiany danych objętych rejestrem oraz liczba postępowań, których przedmiotem jest zmiana
danych objętych rejestrem.
Obowiązek prowadzenia rejestru już istnieje.

9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej ustawę o euwt organ prowadzący rejestr ma 3 miesiące
na dostosowanie rejestru do aktualnych przepisów.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy, mającym charakter techniczny. Ewaluacja efektów nastąpi
podczas ewaluacji rozwiązaniach przyjętych w nowelizacji ustawy o euwt.

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

