Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Art. 1. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu PaĔstwa przekazanym Agencji na
podstawie umowy uĪyczenia lub decyzji właĞciwego ministra;”;

2)

w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,
okreĞlający jej organizacjĊ wewnĊtrzną, w tym stanowiska kierownicze w Biurze
Prezesa Agencji oraz wykaz i właĞciwoĞü rzeczową i miejscową oddziałów
regionalnych Agencji, mając na wzglĊdzie potrzebĊ zapewnienia sprawnego
wykonywania zadaĔ przez AgencjĊ.”;

3)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Organami Agencji są:
1)

Prezes Agencji;

2)

Rada Nadzorcza;

3)

dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji w zakresie okreĞlonym w niniejszej
ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4)

w art. 11:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
Ministra Obrony Narodowej. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z póĨn. zm.1)).”,

b)

1)

uchyla siĊ ust. 6–13;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r.
poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.
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5)

art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. ZastĊpców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony
Narodowej na wniosek Prezesa Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. Na stanowiska kierownicze w Biurze Prezesa Agencji powołuje i odwołuje
Prezes Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”;

6)

w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oddziałami regionalnymi Agencji kierują dyrektorzy przy pomocy zastĊpców.
Dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz ich zastĊpców powołuje i odwołuje
Prezes Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”;

7)

uchyla siĊ art. 16;

8)

w art. 17 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. W sprawach cywilnych przed sądami AgencjĊ reprezentują Prezes Agencji oraz
w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właĞciwi rzeczowo
i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji. W sprawach z zakresu prawa
pracy przed sądami AgencjĊ reprezentują Prezes Agencji – w odniesieniu do
pracowników zatrudnionych w Biurze Prezesa Agencji oraz właĞciwi rzeczowo
i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji – w odniesieniu do
pracowników zatrudnionych w oddziałach regionalnych Agencji.
2. Prezes Agencji oraz w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wykonują zadania własne i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.
3. W ramach wykonywania zadaĔ z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji
oraz w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorzy
oddziałów regionalnych Agencji, wydają decyzje administracyjne w sprawach
okreĞlonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie
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okreĞlonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996).”;
9)

w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej ustala wysokoĞü miesiĊcznego wynagrodzenia
przysługującego Prezesowi Agencji i jego zastĊpcom, mając na wzglĊdzie pełnioną
funkcjĊ i zakres obowiązków.”;

10) w art. 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister Obrony Narodowej ustala wysokoĞü miesiĊcznego wynagrodzenia
przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom,
mając na wzglĊdzie pełnioną funkcjĊ i zakres obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.”;
11) w art. 20 w ust. 2:
a)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium
z wykonania obowiązków w zakresie objĊtym rocznym sprawozdaniem
finansowym;”,

b)

uchyla siĊ pkt 6;

12) w art. 21:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia
o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w art. 20 ust. 2
pkt 4, moĪe odwołaü Prezesa Agencji.”,

b)

uchyla siĊ ust. 3;

13) po art. 27 dodaje siĊ art. 27a w brzmieniu:
„Art. 27a. Przepisów art. 22–27 nie stosuje siĊ do Prezesa Agencji, zastĊpców
Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji i ich zastĊpców, a takĪe
osób zajmujących kierownicze stanowiska w Biurze Prezesa Agencji.”;
14) w art. 28 uchyla siĊ ust. 2;
15) w art. 41:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dłuĪnik, bĊdący osobą fizyczną, zmarł i do dnia Ğmierci nie ustalono
składników majątkowych lub ustalono składniki majątkowe, które ustały wraz
ze

Ğmiercią

dłuĪnika lub

posiadał

wyłącznie

składniki

majątkowe
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niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie
odpowiednio art. 829–833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postĊpowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z póĨn. zm.2)) lub
art. 8–10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 i 1244), oraz
przedmioty codziennego uĪytku domowego;”,
b)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Umorzenie w całoĞci lub w czĊĞci naleĪnoĞci nastĊpuje na podstawie
umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jak i ust. 1 pkt 2, 4–6
wówczas, gdy miejsce pobytu dłuĪnika nie jest znane, umorzenie naleĪnoĞci
nastĊpuje w formie jednostronnego oĞwiadczenia woli z pozostawieniem w aktach
sprawy oĞwiadczenia Agencji.”;

16) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister Obrony Narodowej moĪe zawieraü z Agencją umowy o zarządzanie
nieruchomoĞciami
podległych

bĊdącymi

Ministrowi

w

trwałym

zarządzie

Obrony Narodowej

lub

jednostek

przez

niego

organizacyjnych
nadzorowanych,

niewykorzystywanymi przez te jednostki, a takĪe umowy o Ğwiadczenie usług, w tym
usług wypoczynkowych, konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz
robót budowlanych i remontowych na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub

przez niego

nadzorowanych. Koszty umów realizowanych na rzecz jednostek nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej ponoszą te jednostki.”;
17) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. Agencja moĪe na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej albo
ministra właĞciwego do spraw wewnĊtrznych:
1)

nieodpłatnie przekazaü lub zbyü sprzĊt wojskowy lub produkty podwójnego
zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania
miĊdzynarodowego pokoju i bezpieczeĔstwa;

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435,
567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137,
1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437, 868,
996, 1177 i 1358.
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2)

zbyü sprzĊt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie,
o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania miĊdzynarodowego pokoju
i bezpieczeĔstwa, bĊdące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi

Obrony

Narodowej

albo

ministrowi

właĞciwemu

do

spraw

wewnĊtrznych lub przez nich nadzorowanych, które nie jest wykorzystywane do
realizacji ich zadaĔ.
2. Agencja ustala cenĊ zbycia w porozumieniu odpowiednio z Ministrem Obrony
Narodowej albo ministrem właĞciwym do spraw wewnĊtrznych. Cena powinna
obejmowaü w szczególnoĞci wartoĞü zbywanego mienia, wysokoĞü kosztów
poniesionych

przez

AgencjĊ,

wysokoĞü

podatków

oraz

wysokoĞü

nakładów

poniesionych na badania i rozwój zbywanego mienia.
3. Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właĞciwym do spraw
finansów publicznych wyraĪa zgodĊ na zmianĊ planu finansowego w przypadkach,
o których mowa w ust. 1.”;
18) w art. 63 po ust. 1 dodaje siĊ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do czynnoĞci, o których mowa w ust. 1, dokonywanych przez spółkĊ ze 100%
udziałem Skarbu PaĔstwa reprezentowanego przez AgencjĊ, jeĪeli ponad 80%
działalnoĞci takiej spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje siĊ przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych.”.
Art. 2. 1. W dniu wejĞcia w Īycie ustawy stosunki pracy Prezesa Agencji Mienia
Wojskowego i ZastĊpców Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz osób zatrudnionych na
stanowiskach dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastĊpców, a takĪe dyrektorów
departamentów w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego stają siĊ stosunkami pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.
2. Do postĊpowaĔ dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracĊ,
rozwiązania umowy o pracĊ bez wypowiedzenia oraz wygaĞniĊcia umowy o pracĊ
pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje siĊ przepisów regulujących rozpatrywanie
sporów ze stosunku pracy w czĊĞci dotyczącej orzekania o bezskutecznoĞci wypowiedzenia
i o przywracaniu do pracy – jeĪeli umowy te zostały wypowiedziane, rozwiązane bez
wypowiedzenia albo wygasły przed dniem wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy.
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Art. 3. Do spraw dotyczących umarzania naleĪnoĞci pieniĊĪnych przysługujących
Agencji Mienia Wojskowego wszczĊtych i niezakoĔczonych do dnia wejĞcia w Īycie
niniejszej ustawy stosuje siĊ przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
Art. 4. Ustawa wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Analiza funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego utworzonej ustawą z dnia
10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202)
wykazała wystĊpowanie wielu problemów, do rozwiązania których niezbĊdne są
zmiany ustawowe. Celem niniejszego projektu jest zatem wprowadzenie rozwiązaĔ,
które z jednej strony pozwolą usprawniü dotychczasowe działanie Agencji, a z drugiej –
uproĞciü

i

odformalizowaü

przepisy

dotyczące

zasad

obsadzania

stanowisk

kierowniczych w Biurze Prezesa Agencji oraz stanowisk dyrektorów oddziałów
regionalnych.
Projekt przewiduje zmianĊ brzmienia art. 1 pkt 3 przez dodanie, iĪ ustawa okreĞli
zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu PaĔstwa przekazanym Agencji na
podstawie decyzji właĞciwego ministra. Zmiana wynika z poszerzenia uprawnieĔ
Agencji, wynikających z otrzymywanego do zbycia sprzĊtu wojskowego lub produktów
podwójnego zastosowania. Proponuje siĊ, Īeby Agencja na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej albo ministra właĞciwego do spraw wewnĊtrznych (art. 57 projektu)
mogła nieodpłatnie przekazaü lub zbyü przedmiotowy sprzĊt.
Projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia upowaĪnieniu ustawowemu zawartemu
w art. 5 ust. 5, zgodnie z którym Minister Obrony Narodowej, w nadawanym statucie
okreĞli organizacjĊ wewnĊtrzną Agencji, w tym stanowiska kierownicze w Biurze
Prezesa Agencji, ale nie bĊdzie juĪ okreĞlał szczegółowych zadaĔ i uprawnieĔ Prezesa
Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji, trybu udzielania pełnomocnictw
oraz systemu audytu i kontroli wewnĊtrznej, gdyĪ wynika to z przepisów ustawowych.
Kolejną zmianą jest nadanie nowego brzmienia pkt 3 w art. 10 i dookreĞlenie
kompetencji dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji przez odesłanie do
uregulowaĔ zawartych w przedmiotowej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 207). DookreĞlenie kompetencji dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji
zmierza do jednoznacznego wskazania, w jakim zakresie przysługuje im atrybut organu
Agencji oraz w jakim mogą reprezentowaü AgencjĊ w postĊpowaniach przed sądami,
a takĪe wykonują zadania własne i w jakim wydają decyzje administracyjne. Regulacja
ta ma na celu usuniĊcie wątpliwoĞci interpretacyjnych, w tym istotnych z punktu

widzenia funkcjonowania Agencji, w zakresie właĞciwoĞci rzeczowej dyrektorów
oddziałów regionalnych i wskazania ich katalogu kompetencji.
Wykonywanie zadaĔ na potrzeby obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa, a w tym obrót
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
a takĪe współpraca z przedsiĊbiorcami realizującymi powyĪsze czynnoĞci oraz
szybkoĞü dokonywania tych procesów stwarza koniecznoĞü zmiany art. 11 przez
umoĪliwienie Prezesowi Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej
powoływania i odwoływania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, a tym samym takĪe
rezygnacjĊ z dokonywania jego naboru w trybie otwartego i konkurencyjnego konkursu.
Obecne kompetencje Agencji w zakresie obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa zostały
wprowadzone w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego w celu
zapewnienia jej moĪliwoĞci podejmowania działaĔ w zakresie obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym z podmiotami na obszarze Unii Europejskiej, ale takĪe
z podmiotami spoza europejskiego obszaru celnego. Agencja w ramach ich realizacji
działa w imieniu własnym, ale takĪe rządu polskiego reprezentowanego przez Ministra
Obrony Narodowej w toku realizacji umów miĊdzynarodowych (kontraktów
eksportowych). Skutkuje to zwiĊkszeniem zaufania kontrahentów zagranicznych oraz
wyĪszą efektywnoĞcią handlu. Daje to moĪliwoĞci realizacji innego waĪnego celu, jaki
przyĞwiecał przyznaniu Agencji nowych kompetencji związanych ze współpracą
z przemysłem obronnym. W załoĪeniu ma to takĪe powodowaü zwiĊkszenie wolumenu
produkcji i obrotu tego przemysłu. Przyznanie nowych kompetencji Agencji jest takĪe
skorelowane z utworzeniem spółki PGZ S.A. oraz konsolidacją grupy. W ten sposób
zwiĊkszenie kapitalizacji i zdolnoĞci zarządzania przemysłem obronnym moĪe zostaü
skutecznie wykorzystane w obrocie towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, oraz w zakresie przechowywania
i w obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym obrocie z zagranicą. PrzyjĊty
w ustawie sposób powoływania Prezesa i ZastĊpców Prezesa Agencji powinien równieĪ
przekładaü siĊ na zwiĊkszenie uprawnieĔ Ministra Obrony Narodowej w zakresie
kreowania

wysokoĞci

miesiĊcznego

wynagrodzenia

2

tych

organów.

JednakĪe

kształtowanie wysokoĞci wynagrodzenia Prezesa i ZastĊpców Prezesa Agencji bĊdzie
nastĊpowało na zasadach okreĞlonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2099). Podobny mechanizm został zastosowany przy ustalaniu wysokoĞci
wynagrodzenia dla przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Zaznaczyü naleĪy, Īe analogiczne rozwiązania funkcjonują w innych agencjach
wykonawczych. Proponowane brzmienie art. 18 ust. 2 da moĪliwoĞü Ministrowi
Obrony Narodowej autonomicznego ustalania wysokoĞci wynagrodzenia Prezesowi
i jego zastĊpcom.
Na podstawie projektowanego art. 19 ust. 9 ustawy Minister Obrony Narodowej ustali
równieĪ wysokoĞü wynagrodzenia przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady
Nadzorczej.
Natomiast zakładane brzmienie art. 14 oraz art. 15 ust. 2 pozwoli na usprawnienie
działalnoĞci Biura Prezesa Agencji oraz oddziałów regionalnych Agencji, umoĪliwiając
Prezesowi Agencji efektywne i szybkie dobieranie kadry, co jest szczególnie istotne
wobec nowych, wyĪej opisanych kompetencji AMW bez procedury konkursowej.
Propozycja uchylenia przepisu art. 16 wynika z przyjĊtych wczeĞniej rozwiązaĔ
systemowych w zakresie rezygnacji z dokonywania naboru na stanowiska kierownicze
w Agencji w trybie przeprowadzania konkursów.
Zaprojektowany przepis art. 17 jasno i precyzyjne okreĞli reprezentacjĊ Agencji oraz
właĞciwoĞü Prezesa i dyrektorów oddziałów regionalnych w wykonywaniu zadaĔ
własnych i zleconych.
Wynikiem projektowanych zmian jest koniecznoĞü zdefiniowania od nowa w art. 20
ust. 2 pkt 4 i pkt 6 roli i zadaĔ Rady Nadzorczej Agencji, wzmacniając jej uprawnienia
w stosunku do Prezesa Agencji. Przewiduje siĊ wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej
i przyznanie jej kompetencji w zakresie udzielania Prezesowi Agencji absolutorium.
Dotychczas uprawnienie to posiada Minister Obrony Narodowej. Celem tych rozwiązaĔ
bĊdzie usprawnienie systemu podejmowania decyzji w sprawach personalnych
dotyczących kierownictwa Agencji. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium przez
RadĊ Nadzorczą (art. 21 ust. 2 i 3 projektu) bĊdzie przyznanie Ministrowi Obrony
Narodowej uprawnienia do odwołania Prezesa Agencji.
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Dodanie przepisu art. 27a jest nastĊpstwem odstąpienia od konkursów w zatrudnianiu
na kierowniczych stanowiskach w Agencji.
Proponowane uchylenie ust. 2 w art. 28 ma na celu wprowadzenie zasady ustalania
w Agencji jednego rocznego planu finansowego (nie zaĞ kilku planów wytworzonych
przez poszczególnych dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji) i tym samym
likwidacjĊ samodzielnoĞci finansowej dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji.
Zmiana brzmienia art. 41 ust. 1 pkt 1 wynika z faktu, Īe zgodnie z ustawą z dnia
10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, stosownie do zasad okreĞlonych
w przepisach ustawy – Kodeks postĊpowania cywilnego, brak czynnego majątku
dłuĪnika, który zmarł, powoduje, Īe moĪliwym jest umorzenie naleĪnoĞci Agencji.
Obecne brzmienie tego przepisu budzi wątpliwoĞci interpretacyjne, dlatego teĪ
proponuje siĊ zmianĊ tego przepisu przez dodanie sformułowania „lub ustalono
składniki majątkowe, które ustały wraz ze Ğmiercią dłuĪnika” (tj. osobiste Ğwiadczenie
związane z dłuĪnikiem ustające z chwilą jego Ğmierci).
Zatem Ğmierü dłuĪnika, którego jedynym ustalonym składnikiem majątkowym była
np. emerytura, daje moĪliwoĞü umorzenia naleĪnoĞci i nikt takiego zadłuĪenia nie
bĊdzie dziedziczyü.
Dyspozycja ta pozostaje w Ğcisłej korelacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
spadkobrania rozstrzygającymi, Īe brak majątku potwierdzony prywatnym spisem
inwentarza spadkobierców skutkuje brakiem odpowiedzialnoĞci za długi spadkowe.
Z dotychczasowej praktyki moĪna wywnioskowaü, Īe trudnoĞci finansowe rodziców
najczĊĞciej wiązały siĊ w póĨniejszym okresie równieĪ z niedostatkiem dzieci (dzieci
funkcjonujących w społeczeĔstwie jako osoby dorosłe), co nawet przy odmiennych
regulacjach prawnych nie przyczyniało siĊ do jakiejkolwiek moĪliwoĞci zaspokojenia
wierzyciela.
Propozycja zmiany brzmienia w art. 41 ust. 11 dotyczy dwóch obszarów. Propozycja
pierwsza pozwoli na przyjĊcie, Īe we wszystkich sprawach umorzeniowych formą,
w której nastĊpuje umorzenie, jest umowa o zwolnienie z długu, odpowiednio
jednostronne oĞwiadczenie woli. Takie rozstrzygniĊcie jest ujednoliceniem formy
rozstrzygniĊü Agencji w zakresie tzw. ugody, czyli zmiany terminu płatnoĞci, jak
i umorzeĔ. Za rozwiązaniem tym przemawia równieĪ fakt, Īe naleĪnoĞü pieniĊĪna ze
swojej natury ma „pierwotny” charakter cywilnoprawny, a tylko w szczególnych
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sytuacjach, z mocy przepisów szczególnych ustawodawca powziął rozstrzygniĊcie, Īe
naleĪnoĞü ma charakter administracyjnoprawny. Propozycja druga jest związana
z rozszerzeniem sytuacji, w których bĊdzie moĪliwe jednostronne oĞwiadczenie woli,
gdy miejsce pobytu dłuĪnika nie jest znane umoĪliwiłoby zaprzestanie formalnych
działaĔ,

czĊsto

długotrwałych

i

nic

niewnoszących

do

spraw

związanych

z poszukiwaniem dłuĪnika, a nastĊpnie z ustanawianiem kuratora przez sąd.
Proponowana zmiana uzasadniona jest równieĪ faktem, Īe umorzenie naleĪnoĞci jest
wyłącznie czynnoĞcią przysparzającą w majątku dłuĪnika.
Obecny art. 53 ust. 1 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego stanowi, Īe Minister
Obrony Narodowej moĪe zawieraü z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomoĞciami
bĊdącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanymi przez te
jednostki, a takĪe umowy o Ğwiadczenie usług, w tym usług wypoczynkowych,
konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych
i remontowych na rzecz Ministra Obrony Narodowej.
Z przedmiotowego przepisu wynika, Īe Agencja Mienia Wojskowego moĪe Ğwiadczyü
usługi wyłącznie na rzecz Ministra Obrony Narodowej. PodkreĞlenia wymaga, Īe
zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746, z póĨn. zm.), który
utracił moc z dniem 1 paĨdziernika 2015 r. na mocy art. 107 ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego, Minister Obrony Narodowej mógł zawieraü z Wojskową Agencją
Mieszkaniową umowy o Ğwiadczenie usług nie tylko na rzecz Ministra Obrony
Narodowej, ale równieĪ jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Mając na uwadze, Īe Agencja Mienia
Wojskowego po połączeniu miała wykonywaü zadania dotychczasowej Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego, koniecznym jest zapewnienie,
aby Agencja Mienia Wojskowego mogła wykonywaü usługi oraz roboty budowlane
i remontowe takĪe na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym takĪe bezpoĞrednio na rzecz
Ministra Obrony Narodowej.
Zatem nowelizacja art. 53 ust. 1 wynika z koniecznoĞci zapewnienia Ministrowi Obrony
Narodowej moĪliwoĞci zawierania umów z Agencją Mienia Wojskowego na
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Ğwiadczenie usług nie tylko na rzecz Ministra Obrony Narodowej, ale równieĪ na rzecz
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych. Przedmiotowa kwestia wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeĔstwa
systemu zabezpieczenia logistycznego wewnątrz jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej. Projektowana zmiana uzasadniona jest równieĪ ze
wzglĊdu na zastosowanie nowelizowanego przepisu w praktyce. Przepis ten jest
podstawą zawierania przez AgencjĊ Mienia Wojskowego umów z jednostkami
organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanymi. Poszczególne umowy są zawierane na realizacjĊ konkretnych zadaĔ
inwestycyjnych,

zaĞ

podmiotem

działającym

jako

zamawiający/zleceniodawca

pozostają poszczególne Rejonowe Zarządy Infrastruktury Ministerstwa Obrony
Narodowej. Zatem równieĪ w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwoĞci
interpretacyjnych, doprecyzowanie brzmienia zmienianego przepisu jest wskazane.
WyjaĞniü naleĪy, Īe w wyniku połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji
Mienia Wojskowego, na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji
Mienia Wojskowego, została utworzona agencja – Agencja Mienia Wojskowego, której
w spółkach tworzonych przez AgencjĊ Mienia Wojskowego jedynym wspólnikiem
pozostaje Skarb PaĔstwa reprezentowany przez AgencjĊ Mienia Wojskowego.
Obecnie spółki realizują głównie umowy w wyniku zleceĔ Agencji Mienia
Wojskowego na mocy przepisu art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji
Mienia Wojskowego oraz wczeĞniejsze umowy zawarte z Wojskową Agencją
Mieszkaniową na mocy art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, takĪe w związku
z udzielanymi Agencji Mienia Wojskowego zleceniami Ministra Obrony Narodowej.
Jak stanowi art. 60 ust. 1–4 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego:
1)

Agencja moĪe tworzyü, łączyü, przystĊpowaü i przejmowaü, na podstawie
przepisów odrĊbnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa
społecznego, wnosiü mienie, w tym takĪe jako wkład niepieniĊĪny do tych spółek
i towarzystw budownictwa społecznego, które realizują zadania na potrzeby
obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa;

2)

działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, musi byü poprzedzone
zgodą Ministra Obrony Narodowej wydaną w porozumieniu z ministrem
właĞciwym do spraw Skarbu PaĔstwa;
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3)

akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa
społecznego, o których mowa w ust. 1, nabyte lub objĊte przez AgencjĊ w zamian
za mienie Skarbu PaĔstwa, stanowią własnoĞü Skarbu PaĔstwa;

4)

prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza w podmiotach, o których mowa
w ust. 3, wykonuje, w imieniu Skarbu PaĔstwa, Agencja.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego spółki i towarzystwa
budownictwa społecznego utworzone przez AgencjĊ mogą dokonywaü wobec Agencji
oraz miĊdzy sobą czynnoĞci w zakresie:
1)

zarządu i administrowania nieruchomoĞciami;

2)

przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadaĔ inwestycyjnych, w tym
przebudowy i remontów;

3)

przygotowania,

prowadzenia

i

rozliczania

usług

wypoczynkowych,

konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych
i remontowych.
PowyĪsze rozwiązania są analogiczne do zawartych wczeĞniej i funkcjonujących
w praktyce Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i jej spółek rozwiązaĔ prawnych
opartych na art. 17 ust. 2 i art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art. 17 ust. 2,
a w szczególnoĞci art. 17a ust. 1 stanowiły podstawĊ dokonywania zleceĔ – udzielania
zamówieĔ Sinevii bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo
zamówieĔ publicznych. Rozwiązania te opierały siĊ oczywiĞcie na koncepcji zamówieĔ
in house szeroko rozwaĪanej w orzecznictwie TSUE (np. w sprawach: Teckel C-107/98,
Stadt – Halle C-26/03, Parking Brixen GmbH C-458/03, czy ANAV C-410/04).
Omawiany powyĪej art.17a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wskazywał bowiem jednoznacznie konkretną
grupĊ podmiotów – spółek ze 100% udziałem Skarbu PaĔstwa, które tworzyła
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Podobną kompetencjĊ, choü na mocy innego
przepisu, posiadała była Agencja Mienia Wojskowego. DziĞ odpowiednikiem art. 17a
ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 63 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.
Z tego teĪ powodu Agencja nie powinna stosowaü przepisów o zamówieniach
publicznych do udzielania zamówieĔ w ramach realizacji umów zawartych z MON,
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w tym takĪe w związku z udzielaniem dalszych zamówieĔ, o których mowa w art. 53
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego swoim spółkom.
JednoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, iĪ wprowadzony art. 63 ust. 1a ustawy, wskazujący, iĪ
do czynnoĞci, o których mowa w ust. 1 wspomnianego art. 63, dokonywanych przez
spółkĊ ze 100% udziałem Skarbu PaĔstwa reprezentowanego przez AgencjĊ, jeĪeli
ponad 80% działalnoĞci takiej spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje siĊ
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych, ma na
celu utrzymanie zasad zlecania umów i realizacji zamówieĔ, jakie miały miejsce jeszcze
przed połączeniem dwóch agencji. Rozwiązanie to nie jest sprzeczne z przepisami
dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówieĔ publicznych, uchylającej dyrektywĊ 2004/18/WE (Dz. Urz. UE
L 94 z 28.3.2014, str. 65). Jest to konieczne dla rozwiania wątpliwoĞci
interpretacyjnych co do stosowania prawa obecnie, gdyĪ analogiczny przepis zawiera
art. 38 ust. 2 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, a ponadto wobec wejĞcia w Īycie
z dniem 1 stycznia 2017 r. nowych przepisów o zamówieniach in house w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieĔ
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
W art. 57 ust. 1 projektu wskazano, iĪ na podstawie decyzji Ministra Obrony
Narodowej albo ministra właĞciwego do spraw wewnĊtrznych Agencja bĊdzie mogła:
– nieodpłatnie przekazaü lub zbyü sprzĊt wojskowy lub produkty podwójnego
zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania
miĊdzynarodowego pokoju i bezpieczeĔstwa,
– zbyü sprzĊt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie,
o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania miĊdzynarodowego pokoju
i bezpieczeĔstwa, bĊdące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właĞciwemu do spraw wewnĊtrznych
lub przez nich nadzorowanych, które nie jest wykorzystywane do realizacji ich
zadaĔ.
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Podobne rozwiązania prawno-organizacyjne wprowadzono w USA, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Francji i Włoszech, co umoĪliwia aktywne uczestnictwo administracji
rządowej we wspieraniu eksportu sprzĊtu wojskowego. PowyĪsze uprawnienie nie
narusza obowiązków okreĞlonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania miĊdzynarodowego pokoju
i bezpieczeĔstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1250) i jest zbieĪne
z zatwierdzonym

w

2015

r.

przez

RadĊ

Ministrów

Programem

Wsparcia

BezpieczeĔstwa Regionu 2022. JednoczeĞnie wprowadzenie projektowanej zmiany nie
wymaga nowelizacji ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1716), poniewaĪ w art. 30 ust. 3–5 ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego, w zaleĪnoĞci od tego, kto przekaĪe Agencji zbywane mienie (MON czy
MSP) znajdują siĊ regulacje dotyczące Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz
Funduszu BezpieczeĔstwa Publicznego. W przypadku Funduszu Modernizacji Sił
Zbrojnych przychody z tego tytułu są wskazane w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
JednoczeĞnie naleĪy zauwaĪyü, iĪ nieodpłatne przekazanie lub zbycie przedmiotów,
o których mowa w art. 57 ust. 1, na korzyĞü podmiotów gospodarczych, bĊdzie
realizowane zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postĊpowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404).
Przy stosowaniu art. 57 ustawy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa, a takĪe dla utrzymania miĊdzynarodowego
pokoju i bezpieczeĔstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1250).
Wprowadzenie przepisu o moĪliwoĞci dokonywania zmiany planu finansowego (art. 57
ust. 3) jest umoĪliwieniem Agencji faktycznej realizacji zadaĔ w zakresie projektów
specjalnych. PowyĪsze rozwiązuje problem korekt planu finansowego Agencji Mienia
Wojskowego, związanych z zadaniami dotyczącymi tzw. projektów specjalnych.
W przypadku podjĊcia tego rodzaju decyzji, w kompetencji Ministra Obrony
Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właĞciwym do spraw finansów publicznych
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bĊdzie leĪało wydanie zgody na wprowadzenie zmian w planie finansowym Agencji,
umoĪliwiających realizacjĊ danej decyzji. Podstawowym celem proponowanych
rozwiązaĔ jest usprawnienie mechanizmu korekt planu finansowego przez skrócenie
długotrwałej procedury zmiany tego planu w sytuacji potrzeby natychmiastowej
realizacji decyzji Ministra Obrony Narodowej.
Projekt nie wywołuje skutków społecznych i gospodarczych. Celem projektu jest
poprawa skutecznoĞci funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego.
Przedmiot projektowanego aktu prawnego jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z póĨn. zm.) projekt ustawy został udostĊpniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum
Legislacji.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą okreĞloną w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z póĨn. zm.).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
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Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Dyrektor Pionu Nadzoru WłaĞcicielskiego – Marcin Kubicz
Tel. 22-50-19-233, m.kubicz@amw.com.pl

Data sporządzenia
23.08.2016 r.

ħródło:
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 614 i 1202)
Nr w wykazie prac: UD 119


OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Analiza funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego utworzonej ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) wykazała wystĊpowanie wielu problemów, do rozwiązania których
niezbĊdne są zmiany ustawowe. Celem niniejszego projektu jest zatem wprowadzenie rozwiązaĔ, które z jednej strony
pozwolą usprawniü dotychczasowe działanie Agencji, a z drugiej – uproĞciü i odformalizowaü przepisy dotyczące zasad
obsadzania stanowisk kierowniczych w Biurze Prezesa Agencji oraz stanowisk dyrektorów oddziałów regionalnych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Odformalizowanie procedur obsadzania stanowisk kierowniczych oraz przypisanie Agencji Mienia Wojskowego nowych
uprawnieĔ i kompetencji, m.in. w zakresie moĪliwoĞci Ğwiadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Przyznanie nowych kompetencji Agencji jest takĪe skorelowane z utworzeniem spółki PGZ S.A. oraz konsolidacją
grupy. W ten sposób zwiĊkszenie kapitalizacji i zdolnoĞci zarządzania przemysłem obronnym moĪna skutecznie
wykorzystaü w obrocie towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa,
przechowywaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, w tym obrocie z zagranicą.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich OECD/UE?
Podobne rozwiązania prawno-organizacyjne w zakresie zbywania uzbrojenia i sprzĊtu wojskowego przez AgencjĊ w
ramach umów miĊdzynarodowych istnieją w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech, co umoĪliwia
aktywne uczestnictwo administracji rządowej we wspieraniu eksportu sprzĊtu wojskowego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Minister Obrony Narodowej, jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, Agencja Mienia
Wojskowego i spółki utworzone przez AgencjĊ Mienia Wojskowego.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze wzglĊdu na przedmiot regulacji zrezygnowano z przeprowadzenia konsultacji publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych – brak wpływu
(ceny stałe z … r.)
0

1

Dochody ogółem

-

-

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

budĪet paĔstwa

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

-

JST

Ͳ
Ͳ

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Wydatki ogółem

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

budĪet paĔstwa

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

JST

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Saldo ogółem

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

budĪet paĔstwa

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

JST

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ħródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Ĩródeł danych
i przyjĊtych do obliczeĔ
załoĪeĔ

Projekt nie bĊdzie miał wpływu na dochody i wydatki budĪetu paĔstwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Przedmiotowa
regulacja nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budĪetu paĔstwa.
Dodatkowo naleĪy wskazaü, iĪ nowe brzmienie art. 53 projektu nie wpłynie na poziom
dochodów i wydatków Agencji Mienia Wojskowego.

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie przedsiĊbiorców oraz na
rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejĞcia w Īycie zmian
0
W ujĊciu
duĪe przedsiĊbiorstwa
sektor mikro-, małych
Ͳ
pieniĊĪnym
i
Ğrednich
(w mln zł,
przedsiĊbiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
Ͳ
z … r.)
gospodarstwa domowe
W ujĊciu
duĪe przedsiĊbiorstwa
niepieniĊĪnym
sektor mikro-, małych
i Ğrednich
przedsiĊbiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Projektowane rozporządzenie
Ĩródeł danych
i przedsiĊbiorczoĞü.
i przyjĊtych do obliczeĔ
załoĪeĔ

Skutki
1
Ͳ

2
Ͳ

3
Ͳ

5
Ͳ

10
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

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

nie bĊdzie miało wpływu na konkurencyjnoĞü gospodarki

tak
nie
nie dotyczy
zwiĊkszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby procedur
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

Ͳ

-

8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodnoĞci).

Łącznie (0–10)
Ͳ

demografia
mienie paĔstwowe

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z dniem wejĞcia w Īycie ustawy.

2

informatyzacja
zdrowie

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu jest niezasadna z uwagi na charakter wprowadzonego rozwiązania.
13.Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

3

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia
w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. Agencji Mienia Wojskowego nadaje siĊ statut okreĞlony w załączniku do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia
(poz. …)
STATUT AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
§ 1. Agencja Mienia Wojskowego, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, oraz
niniejszego statutu.
§ 2. 1. StrukturĊ organizacyjną Agencji stanowią:
1)

Biuro Prezesa Agencji w którym funkcjonują departamenty, zespoły, działy
i samodzielne stanowiska pracy;

2)

oddziały regionalne Agencji w których funkcjonują działy i samodzielne stanowiska
pracy.
2. Biuro Prezesa Agencji organizuje i koordynuje działalnoĞü Agencji.
3. Oddziały regionalne Agencji realizują zadania Agencji na obszarze terytorialnym

swojego działania w zakresie właĞciwoĞci rzeczowej ustalonej przez statut, regulamin
organizacyjny Agencji, regulamin organizacyjny oddziału oraz Prezesa Agencji.
4. Szczegółową organizacjĊ i tryb pracy Biura Prezesa Agencji, oddziałów regionalnych
Agencji oraz zakres ich zadaĔ okreĞla regulamin organizacyjny Agencji i ustalone przez
Prezesa Agencji regulaminy organizacyjne oddziałów regionalnych Agencji.
§ 3. Stanowiskami kierowniczymi w Biurze Prezesa Agencji są stanowiska dyrektorów
departamentów.
§ 4. 1. Prezes Agencji kieruje jej działalnoĞcią i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W czasie nieobecnoĞci Prezesa Agencji lub czasowej niemoĪnoĞci wykonywania
przez niego obowiązków, działalnoĞcią Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz,
w zakresie powierzonych kompetencji wyznaczony przez niego zastĊpca Prezesa Agencji.
3. Podział zadaĔ miĊdzy Prezesa Agencji i zastĊpców Prezesa Agencji, w tym z tytułu
nadzoru nad działalnoĞcią podporządkowanych im jednostek i komórek organizacyjnych,
okreĞla Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.
4. Prezes Agencji moĪe zastrzec rozstrzygniĊcie kaĪdej sprawy do swojej wyłącznej
decyzji.

–3–
§ 5. Prezes Agencji wykonuje nastĊpujące zadania:
1)

okreĞla szczegółowo w regulaminie organizacyjnym Agencji jej komórki organizacyjne;

2)

ustala roczne plany finansowe oddziałów regionalnych Agencji;

3)

zatwierdza plany inwestycji budowlanych Agencji;

4)

zatwierdza plany remontów i konserwacji zasobu Agencji;

5)

nadzoruje i kontroluje działalnoĞü dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji;

6)

dokonuje czynnoĞci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji;

7)

wydaje decyzje i wytyczne regulujące tryb działania wewnĊtrznego Agencji;

8)

wydaje decyduje o utworzeniu, łączeniu, przystąpieniu i przejĊciu na podstawie
odrĊbnych przepisów spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa
społecznego oraz wnosi mienie, w tym takĪe jako wkład niepieniĊĪny do tych spółek
i towarzystw budownictwa społecznego, które realizują zadania na potrzeby obronnoĞci
i bezpieczeĔstwa paĔstwa;

9)

w spółkach, w których Agencja posiada udziały lub akcje wykonuje w imieniu Skarbu
PaĔstwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza oraz sprawuje nadzór
właĞcicielski nad działalnoĞcią tych spółek;

10) podejmuje rozstrzygniĊcia w kwestii zaciągania kredytów;
11) ustala procedury przechowywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w kraju i za
granicą;
12) nadzoruje realizacjĊ obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeĔstwa paĔstwa na rzecz przedsiĊbiorców wykonujących
zadania w dziedzinie obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa;
13) akceptuje przyjĊcie dotacji, subwencji, darowizny, spadku lub zapisu;
14) kieruje udzielaniem zamówieĔ publicznych dla Biura Prezesa Agencji i wspólnych dla
potrzeb Biura Prezesa Agencji i oddziałów regionalnych Agencji oraz wspólnych
zamówieĔ publicznych dla oddziałów regionalnych Agencji;
15) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiĊdzy dyrektorami oddziałów regionalnych
Agencji;
16) ustala regulamin wynagrodzeĔ i nagród pracowników Agencji.
§ 6. 1. WłaĞciwoĞü miejscową oddziałów regionalnych Agencji okreĞla załącznik do
statutu.
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2. Pracami oddziałów regionalnych Agencji kierują dyrektorzy tych oddziałów, którzy
reprezentują AgencjĊ w zakresie rzeczowej i miejscowej właĞciwoĞci oddziałów, stosownie
do postanowieĔ niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Agencji.
3. W czasie nieobecnoĞci dyrektora oddziału regionalnego Agencji działalnoĞcią
oddziału kieruje i reprezentuje na zewnątrz zastĊpca dyrektora oddziału regionalnego
Agencji.
§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest organem Agencji, który wykonuje
zadania wynikające z ustawy:
1)

realizuje przejmowanie mienia zgodnie z planem przekazywania tego mienia na dany
rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy i gospodaruje nim zgodnie
z art. 54 ust. 1 ustawy, w tym:
a)

porządkuje stan prawny przejĊtego mienia,

b)

prowadzi ewidencjĊ mienia,

c)

utrzymuje i ochrania mienie do czasu jego zagospodarowania;

2)

kieruje opracowaniem projektu planu finansowego oddziału i realizuje go;

3)

opracowuje projekt planu inwestycji budowlanych oddziału;

4)

opracowuje projekt planu remontów i konserwacji zasobu oddziału;

5)

realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan inwestycji budowlanych;

6)

realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan remontów i konserwacji zasobu;

7)

ustala roczny plan sprzedaĪy lokali, o którym mowa w art. 76 ust. 4 ustawy;

8)

administruje zasobem nieruchomoĞci oddziału regionalnego Agencji i sprawuje nadzór
nad administrowaniem realizowanym w trybie zleconym;

9)

udziela zamówieĔ publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
w ramach prowadzonej działalnoĞci i w granicach planu finansowego oddziału,
z wyłączeniem wspólnych zamówieĔ publicznych, o których mowa w § 4 pkt 14;

10) organizuje zakwaterowanie przez tworzenie i utrzymywanie bazy internatowej
i wydzielanie kwater oraz najem lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie;
11) odpowiada za wykwaterowywanie osób, które samowolnie zajĊły lokal mieszkalny, bez
obowiązku dostarczenia innego lokalu;
12) zawiera umowy leasingu i najmu lokali mieszkalnych z osobami trzecimi na potrzeby
zakwaterowania Īołnierzy zawodowych;
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13) zawiera umowy o zarządzanie nieruchomoĞciami bĊdącymi w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych;
14) nieodpłatnie przejmuje od Skarbu PaĔstwa, w tym od jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nieruchomoĞci, które
mogą byü zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadaĔ
Agencji;
15) sprzedaje lub dokonuje zamiany, darowizny nieruchomoĞci, oddaje je w trwały zarząd,
dzierĪawĊ, najem, uĪyczenie oraz ustanawia i nabywa ustanowione na nich ograniczone
prawa rzeczowe;
16) dokonuje na potrzeby Agencji zakupu nieruchomoĞci, po uzyskaniu zgody Prezesa
Agencji;
17) nieodpłatnie przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomoĞci gruntowe,
budynki i lokale oraz budowle i urządzenia infrastruktury, po uzyskaniu zgody Prezesa
Agencji;
18) dokonuje innych czynnoĞci cywilnoprawnych dotyczących nieruchomoĞci;
19) przyjmuje, w drodze umowy najmu, zasób mieszkaniowy od towarzystw budownictwa
społecznego utworzonych przez AgencjĊ;
20) zawiera z towarzystwami budownictwa społecznego utworzonymi przez AgencjĊ
umowy, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy;
21) przekazuje na wniosek właĞciwego terytorialnie starosty nieruchomoĞci, o których
mowa w art. 54 ust. 1 pkt 6 ustawy, do zasobu nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa, o którym
mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z póĨn. zm.);
22) dokonuje kontroli kwater i lokali mieszkalnych w zakresie zamieszkiwania w nich osób
uprawnionych.

Załącznik
do statutu
Agencji Mienia Wojskowego
WYKAZ ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
ORAZ ICH WŁAĝCIWOĝû MIEJSCOWA
Lp.

Nazwa oddziału

Nazwa województwa

Nazwa miasta, powiatu i gminy

1

2

3

4

kujawsko-pomorskie

łódzkie
1

Oddział Regionalny
w BYDGOSZCZY
mazowieckie
pomorskie
wielkopolskie

2

Oddział Regionalny
w GDYNI

pomorskie
zachodniopomorskie

łódzkie

3

Oddział Regionalny
w KRAKOWIE

małopolskie
Ğląskie

4

Oddział Regionalny
w LUBLINIE

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa
miasto na prawach powiatu ŁódĨ
i Skierniewice, powiaty: brzeziĔski,
kutnowski, łaski, łĊczycki, łowicki, łódzki
wschodni, pabianicki, poddĊbicki, rawski,
skierniewicki, zduĔskowolski i zgierski
miasto na prawach powiatu Płock i powiaty:
gostyniĔski i płocki
gmina Debrzno w powiecie człuchowskim
powiaty: chodzieski, pilski i złotowski,
z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek
miasta na prawach powiatu i powiaty
wchodzące w skład województwa,
z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie
człuchowskim
powiat sławieĔski
miasto na prawach powiatu Piotrków
Trybunalski, powiaty: bełchatowski,
opoczyĔski, pajĊczaĔski, piotrkowski,
radomszczaĔski, tomaszowski, wieluĔski
i wieruszowski
wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa
wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

ĞwiĊtokrzyskie

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

lubelskie

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

mazowieckie

miasto na prawach powiatu Radom i Siedlce,
powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki,
lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki,
sokołowski, szydłowiecki i zwoleĔski oraz
gmina Trojanów w powiecie garwoliĔskim

podkarpackie

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

1

warmiĔsko- mazurskie

5

Oddział Regionalny
w OLSZTYNIE

podlaskie

mazowieckie
łódzkie
6

Oddział Regionalny
w POZNANIU

wielkopolskie

wielkopolskie
7

8

9

Oddział Regionalny
w SZCZECINIE

Oddział Regionalny
w WARSZAWIE

Oddział Regionalny
we WROCŁAWIU

zachodniopomorskie

mazowieckie

Oddział Regionalny
w ZIELONEJ
GÓRZE

miasto na prawach powiatu OstrołĊka,
powiaty: ciechanowski, makowski, mławski,
ostrołĊcki, ostrowski, płoĔski, przasnyski,
pułtuski, sierpecki, wyszkowski i ĪuromiĔski
powiat sieradzki
miasta na prawach powiatu i powiaty
wchodzące w skład województwa,
z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego,
pilskiego i złotowskiego
gminy Jastrowie i Okonek w powiecie
złotowskim
miasta na prawach powiatu i powiaty
wchodzące w skład województwa,
z wyłączeniem powiatów sławieĔskiego
i myĞliborskiego
miasto stołeczne Warszawa na prawach
powiatu i powiaty: garwoliĔski z wyjątkiem
gminy Trojanów, grodziski, legionowski,
miĔski, nowodworski, otwocki, piaseczyĔski,
pruszkowski, sochaczewski, warszawski
zachodni, wĊgrowski, wołomiĔski
i Īyrardowski

dolnoĞląskie

miasta na prawach powiatu i powiaty
wchodzące w skład województwa, z
wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy
Osiecznica w powiecie bolesławieckim

opolskie

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

dolnoĞląskie
10

wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa
wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa

lubuskie
zachodniopomorskie

powiat głogowski, gmina Osiecznica
w powiecie bolesławickim
wszystkie miasta na prawach powiatu
i powiaty wchodzące w skład województwa
powiat myĞliborski
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Agencji
Mienia Wojskowego stanowi wykonanie upowaĪnienia zawartego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).
Przedmiotowy statut, okreĞla organizacjĊ wewnĊtrzną Agencji, w tym stanowiska
kierownicze w Biurze Prezesa Agencji oraz wykaz i właĞciwoĞü rzeczową i miejscową oddziałów
regionalnych Agencji.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objĊty prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właĞciwymi
instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039,
z póĨn. zm.) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z póĨn. zm.) projekt zostanie udostĊpniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu
Agencji Mienia Wojskowego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Obrony Narodowej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Bartłomiej Grabski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Data sporządzenia
ħródło:
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca
2015 r. o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U.z 2016 r.
poz. 614 i 1202).
Nr w wykazie prac: 296

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowaĪnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie ma uregulowaü organizacjĊ wewnĊtrzną, w tym stanowiska kierownicze w Biurze
Prezesa Agencji oraz wykaz i właĞciwoĞü rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych Agencji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich
OECD/UE?
Brak danych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
WielkoĞü
ħródło danych
Oddziaływanie
Agencja Mienia
10 Oddziałów
Ustawa o Agencji Mienia Organizacja i
Wojskowego
Regionalnych
Wojskowego
funkcjonowanie Agencji
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie przewiduje siĊ przeprowadzenia konsultacji publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejĞcia w Īycie zmian [mln zł]
(ceny stałe z …… r.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dochody ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budĪet paĔstwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
ħródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie Ĩródeł
danych i przyjĊtych do
obliczeĔ załoĪeĔ

Łącznie
(0–10)

Projekt nie bĊdzie miał wpływu na dochody i wydatki budĪetu paĔstwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych. Przedmiotowa regulacja nie powoduje dodatkowych skutków
finansowych dla budĪetu paĔstwa.

4

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie
przedsiĊbiorców oraz na rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejĞcia w Īycie zmian
0
1
2
3
5
10

Łącznie
(0–10)

W ujĊciu
pieniĊĪnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)

duĪe przedsiĊbiorstwa
sektor mikro-, małych i
Ğrednich przedsiĊbiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuĔ)
W ujĊciu
duĪe przedsiĊbiorstwa
niepieniĊĪny sektor mikro-, małych i
m
Ğrednich przedsiĊbiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuĔ)
Niemierzalne (dodaj/usuĔ)
(dodaj/usuĔ)
Dodatkowe informacje, w tym
WejĞcie w Īycie projektowanego uregulowania nie bĊdzie miało wpływu
wskazanie Ĩródeł danych i
na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym na
przyjĊtych do obliczeĔ załoĪeĔ
funkcjonowanie przedsiĊbiorców.
8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodnoĞci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiĊkszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozwiązanie nie ma wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie paĔstwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu
Projekt nie ma wpływu na wymienione obszary.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejĞciem projektu w Īycie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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