PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 16 lipca 2 O18 r.
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Sejmu

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawimn
Sejmowi
projekt ustawy o Polski1n Instytucie Ekonomicznym.
W

załączeniu

także opinię dotyczącą zgodności

przedstawiam

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że

do prezentowania stanowiska

w toku prac parlamentarnych
Prezesa Rady Ministrów

został upoważniony

Michał

Rządu

w tej spraw1e

Sekretarz Stanu w Kancelarii

Dworczyk.

Z poważaniem

J

QA-/'L

POLSK A
ST ULECIE

OD Z YS KAN I A

N IEPODLEG Ł OŚCI

Projekt
U S T AWA
z dnia
o Polskim Instytucie Ekonomicznym1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania Polskiego Instytutu Ekonomicznego,
zwanego dalej „Instytutem”.
Art. 2. 1. Instytut jest państwową osobą prawną.
2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Instytutowi statut, w którym
określi organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Instytutu, mając na względzie
sprawne wykonywanie zadań przez Instytut oraz możliwość tworzenia oddziałów
zamiejscowych Instytutu.
Art. 3. Do zadań Instytutu należy:
1)

inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy
publicznej;

2)

przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk
ekonomicznych i społecznych;

3)

współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami
fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej;

4)

współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi,
w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na
podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich
komercjalizacji;

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawę
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
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5)

gromadzenie

specjalistycznego

księgozbioru

i

dokumentacji

naukowej

oraz

organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
6)

organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań
z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;

7)

upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz
rozwoju stosunków gospodarczych.
Art. 4. 1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów.
2. Czynności wynikające z nadzoru nad Instytutem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady

Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje nadzór nad:
1)

zgodnością działań Instytutu z przepisami prawa i statutem;

2)

realizacją przez Instytut podstawowych zadań określonych w art. 3;

3)

prawidłowością wydatkowania środków publicznych.
4. Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych

w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
5. Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu są zobowiązani do realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych w ramach realizacji nadzoru.
6. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma prawo wglądu do dokumentów Instytutu
i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora Instytutu.
Art. 5. 1. W skład Instytutu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe, w tym utworzone
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako wyodrębnione jednostki organizacyjne.
2. Organizację oddziału zamiejscowego i zakres jego zadań określa regulamin oddziału
nadany przez Dyrektora Instytutu.
Rozdział 2
Organy i organizacja Instytutu
Art. 6. Organami Instytutu są:
1)

Dyrektor Instytutu;

2)

Rada Instytutu.
Art. 7. 1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Rady Instytutu.
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2. Dyrektor Instytutu powołuje nie więcej niż trzech swoich zastępców i wyznacza
zakres ich zadań. Dyrektor Instytutu odwołuje zastępców Dyrektora Instytutu.
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Dyrektora Instytutu w przypadku:
1)

rezygnacji ze stanowiska;

2)

zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4–6.
4. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać Dyrektora Instytutu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Prezes Rady Ministrów powierza

zastępcy Dyrektora Instytutu lub innej osobie pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu do
czasu powołania nowego Dyrektora Instytutu.
Art. 8. 1. Dyrektorem Instytutu może być osoba, która:
1)

korzysta z pełni praw publicznych;

2)

posiada wykształcenie wyższe magisterskie;

3)

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doświadczenie
zawodowe w zakresie zadań Instytutu określonych w art. 3;

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)

nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1311 i 2110 oraz z 2018 r. poz. 1000);

6)

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r.
poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349) oraz nie współpracowała z tymi organami.
2. Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Instytutu osoba powoływana składa

oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1, a w przypadku osób
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – także oświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do zastępców Dyrektora
Instytutu.
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Art. 9. 1. Powołanie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2, stanowi nawiązanie stosunku
pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076).
2. Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252).
3. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora Instytutu ustala Dyrektor Instytutu, po
zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.
Art. 10. 1. Do zadań i obowiązków Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1)

kierowanie pracami Instytutu;

2)

reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;

3)

zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Instytutu;

4)

podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

5)

powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów zamiejscowych Instytutu;

6)

opracowywanie rocznego planu działania Instytutu;

7)

opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Instytutu;

8)

opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;

9)

sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;

10) sprawowanie zarządu nad mieniem Instytutu;
11) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu;
12) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6–9, Dyrektor Instytutu przedstawia do
zatwierdzenia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 11. 1. Do zadań Rady Instytutu należy:
1)

opiniowanie, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, kandydatów na stanowisko
Dyrektora Instytutu;

2)

opiniowanie projektów rocznych planów finansowych oraz projektów rocznych planów
działalności Instytutu;

3)

opiniowanie sprawozdania finansowego Instytutu oraz sprawozdania z rocznej
działalności Instytutu;
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4)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu, przedstawionych przez
Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Instytutu
lub z własnej inicjatywy.
2. Rada Instytutu ma prawo wglądu do dokumentów Instytutu i może żądać niezbędnych

informacji od Dyrektora Instytutu.
Art. 12. 1. W skład Rady Instytutu wchodzi siedmiu członków powoływanych przez
Prezesa Rady Ministrów.
2. W skład Rady Instytutu wchodzą:
1)

przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2)

przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3)

pięć osób powoływanych na okres kadencji.
3. Kadencja członków Rady Instytutu, o których mowa w ust. 2 pkt 3, trwa 4 lata.
4. Członkostwa w Radzie Instytutu nie można łączyć z zatrudnieniem w Instytucie.
Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członków Rady Instytutu w przypadku:

1)

rezygnacji ze stanowiska;

2)

zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 14 pkt 1 i 3.
2. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie odwołać członka Rady Instytutu,

o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. W przypadku upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady Instytutu
Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady.
Art. 14. Członkiem Rady Instytutu może być osoba, która:
1)

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2)

wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Instytutu
określonych w art. 3;

3)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Art. 15. Członkom Rady Instytutu za udział w posiedzeniach przysługują należności

z tytułu podróży służbowych w wysokości i na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Art. 16. 1. W celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności tworzenia analiz,
prognoz i modeli prognostycznych, Instytut może żądać przekazywania, w szczególności od
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego
Funduszu Zdrowia, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, ministra właściwego do spraw
finansów publicznych i jednostek organizacyjnych mu podległych oraz przez niego
nadzorowanych oraz innych organów władzy publicznej, posiadanych danych statystycznych
niezbędnych do wykonywania tych zadań, z wyłączeniem danych osobowych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek przekazać Instytutowi dane
statystyczne, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
1 miesiąca od dnia wystąpienia przez Instytut z żądaniem przekazania danych statystycznych.
3. Dane statystyczne mogą być przekazywane w postaci elektronicznej. Instytut może
określić w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, format przekazywanych danych.
Rozdział 3
Gospodarka finansowa Instytutu
Art. 17. Przychodami Instytutu są:
1)

coroczne dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie bieżących
kosztów działalności Instytutu określonej w art. 3;

2)

dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:
a)

realizację zadań, o których mowa w art. 3,

b)

współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków
europejskich;

3)

środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;

4)

przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów
badawczych;

5)

przychody z tytułu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 18;

6)

odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że
przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki, stanowią
inaczej;

7)

zapisy, spadki i darowizny;

8)

przychody z innych tytułów.
Art. 18. 1. W zakresie niezbędnym do należytego wykonywania zadań określonych

w art. 3 Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji tych zadań,
w szczególności przez komercjalizację wyników prowadzonych badań oraz działalność
wydawniczą, szkoleniową i wynajem pomieszczeń i biur.
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2. Działalność gospodarcza Instytutu podlega wyodrębnieniu pod względem
finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3.
3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może być finansowana z dotacji
podmiotowej z budżetu państwa.
4. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie
realizacji zadań Instytutu określonych w art. 3.
Art. 19. 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu
finansowego, ustalanego w układzie zadaniowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62
i 1000).
2. Projekt planu finansowego na następny rok budżetowy opracowuje Dyrektor
Instytutu, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej.
3. Podstawę gospodarki finansowej Instytutu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
zatwierdzenia planu finansowego Instytutu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
stanowi projekt tego planu, zaopiniowany przez Radę Instytutu.
4. Roczny plan finansowy Instytutu obejmuje w szczególności:
1)

planowane przychody, w tym dotacje, o których mowa w art. 17 pkt 1 i 2;

2)

planowane koszty;

3)

planowane wydatki inwestycyjne;

4)

stan środków obrotowych na początek i koniec roku;

5)

planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na początek i koniec roku;

6)

źródła pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.
Art. 20. 1. Tworzy się następujące fundusze Instytutu:

1)

fundusz statutowy;

2)

fundusz rezerwowy;

3)

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4)

inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z odrębnych przepisów.
2. Zysk netto Instytutu powiększa fundusz rezerwowy.
3. Stratę netto Instytutu pokrywa się z funduszu rezerwowego.
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4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1316).
Art. 21. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez firmę
audytorską.
2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Instytutu
dokonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. Dyrektor Instytutu przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do
zatwierdzenia, zaopiniowane przez Radę Instytutu, roczne sprawozdanie finansowe Instytutu,
wraz ze sprawozdaniem z badania.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach
Art. 22. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 po pkt 61 dodaje się pkt 61a w brzmieniu:
„61a) Dyrektor i zastępcy Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego;”;

2)

w art. 8 pkt 58 dodany przez art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) otrzymuje
brzmienie:
„58) pkt 61a i 62 – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;”.
Art. 23. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) w art. 3 w ust. 1 po pkt 11a dodaje się pkt 11b
w brzmieniu:
„11b) Polski Instytut Ekonomiczny;”.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 24. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Instytut Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy.
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2. Czynności związane z likwidacją Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur –
Państwowego Instytutu Badawczego wykonuje Dyrektor Instytutu w terminie 3 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.
3. Bilans zamknięcia Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego
Instytutu Badawczego staje się bilansem otwarcia Instytutu.
Art. 25. Z dniem wejścia w życie ustawy tworzy się Polski Instytut Ekonomiczny.
Art. 26. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)

składniki majątkowe i niemajątkowe Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
– Państwowego Instytutu Badawczego przejmuje Instytut;

2)

należności i zobowiązania Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur –
Państwowego Instytutu Badawczego stają się należnościami i zobowiązaniami Instytutu.
2. Instytut jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od

towarów i usług z tytułu przejęcia składników, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Instytut nie ponosi opłat sądowych w zakresie związanym z przejęciem składników,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.
Art. 27. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)

dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu
Badawczego staje się Dyrektorem Instytutu;

2)

ustaje członkostwo dotychczasowych członków Rady Naukowej Instytutu Badań
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego;

3)

pracownicy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu
Badawczego stają się pracownikami Instytutu.
2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wygasają po upływie

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie
nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.
3. W terminie 2 tygodni od otrzymania propozycji nowych warunków pracy i płacy
pracownik składa oświadczenie woli o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji.
Niezłożenie oświadczenia woli uważa się za przyjęcie propozycji.
4. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy na podstawie ust. 2 pracownikom
przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje
się z powodu likwidacji pracodawcy.
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Art. 28. Do czasu zakończenia likwidacji Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego Instytut działa na podstawie projektu
planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Instytutu.
Art. 29. 1. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będących skutkiem finansowym realizacji zadań wynikających z ustawy wyniesie:
1)

2018 r. – 15 000 000 zł;

2)

2019 r. – 15 000 000 zł;

3)

2020 r. – 15 000 000 zł;

4)

2021 r. – 15 000 000 zł;

5)

2022 r. – 15 000 000 zł;

6)

2023 r. – 15 000 000 zł;

7)

2024 r. – 15 000 000 zł;

8)

2025 r. – 15 000 000 zł;

9)

2026 r. – 15 000 000 zł;

10) 2027 r. – 15 000 000 zł.
2. Organem monitorującym wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1,
jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o których mowa w ust. 1,
zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków
związanych z kosztami funkcjonowania Instytutu.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa
w ust. 3, jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 30. W 2018 r. do czasu otrzymania dotacji, o której mowa w art. 17 pkt 1,
działalność Instytutu jest finansowana z rezerwy ogólnej Rady Ministrów.
Art. 31. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Projekt ustawy przewiduje utworzenie, w miejsce likwidowanego Instytutu Badań
Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej
„IBRKK–PIB”), Polskiego Instytutu Ekonomicznego (zwanego dalej „Instytutem”).
Konieczność utworzenia Instytutu wynika z faktu, że żaden z istniejących instytutów
o statusie państwowego instytutu badawczego nie zajmuje się zagadnieniami
ekonomicznymi w zakresie obejmującym całość procesów gospodarczo-społecznych,
co zważywszy na rolę ekonomii w projektowaniu i monitorowaniu tych procesów,
a przede wszystkim w zapewnieniu stabilności makroekonomicznej kraju w długim
okresie, wydaje się tworzyć poważną lukę w istniejącym systemie analiz
i z planowaniem oraz realizacją długofalowych celów gospodarczo-społecznych
państwa.
Działalność Instytutu będzie wykorzystana do realizacji istotnych celów strategicznych
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie
rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Wnioski i rekomendacje z nich płynące mogą być wykorzystywane zarówno przez
administrację

państwową,

konkurencyjności

polskiej

jak

i

podmioty

gospodarki,

gospodarcze

utrzymania

w

wysokiego

celu

poprawy

tempa wzrostu

gospodarczego, integracji z Unią Europejską, jak również wzrostu dobrobytu
społecznego i jakości życia.
Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma być ściśle związana z praktyką
gospodarczą,

dzięki

czemu

stanie się on jedną z

ważniejszych

instytucji

opiniotwórczych. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum
gospodarczego Instytut świadczył będzie także usługi w zakresie analiz rynkowych
i finansowo-ekonomicznych. Będzie ona jednak koncentrować się w większym stopniu
na strategicznych badaniach ekonomicznych i społecznych na użytek Prezesa Rady
Ministrów oraz ministerstw, które zgłoszą takie zapotrzebowanie.
Proponuje się, aby do zadań Instytutu należało:
1)

inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy
publicznej;

2)

przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk
ekonomicznych i społecznych;

3)

współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami
fizycznymi

oraz

promocja

polskiej

myśli

analitycznej

poza

granicami

Rzeczypospolitej Polskiej;
4)

współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi,
w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na
podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym
z ich komercjalizacji;

5)

gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz
organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;

6)

organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań
z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;

7)

upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz
rozwoju stosunków gospodarczych.

Zgodnie z projektowaną ustawą tworzony Instytut będzie państwową osobą prawną.
Taki status umożliwi mu efektywniejsze wykonywanie powierzonych zadań. Uzyskanie
osobowości prawnej poszerzy ponadto autonomię merytoryczną Instytutu, pozwalając
zespołowi badawczemu na pełniejsze angażowanie się w sprawy międzynarodowe.
Chodzi zwłaszcza o szeroko rozumianą problematykę ekonomiczną, społeczną
i gospodarczą.
Prezes Rady Ministrów będzie nadawał, w drodze zarządzenia, Instytutowi statut,
w którym określi organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Instytutu, mając na
względzie sprawne wykonywanie zadań przez Instytut oraz możliwość tworzenia
oddziałów zamiejscowych Instytutu.
Nadzór nad Instytutem będzie sprawował Prezes Rady Ministrów, przy czym czynności
wynikające z tego nadzoru będą wykonywane, w imieniu Prezesa Rady Ministrów,
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nadzór ten będzie obejmował:
1)

zgodność działań Instytutu z przepisami prawa i statutem;

2)

realizację przez Instytut podstawowych zadań;

3)

prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej. Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu
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będą zobowiązani do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach realizacji
nadzoru.
Organami Instytutu będą:
1) Dyrektor Instytutu – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Rady Instytutu;
2) Rada Instytutu – składająca się z siedmiu członków powoływanych przez Prezesa
Rady Ministrów, tj.:
a) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
c) pięć osób powoływanych na okres kadencji.
Dyrektor Instytutu będzie kierował Instytutem i reprezentował go na zewnątrz. Do
zadań i obowiązków Dyrektora Instytutu będzie należało w szczególności:
1) kierowanie pracami Instytutu;
2) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;
3) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Instytutu;
4) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
5) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów zamiejscowych Instytutu;
6) opracowywanie rocznego planu działania Instytutu;
7) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Instytutu;
8) opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
10) sprawowanie zarządu nad mieniem Instytutu;
11) prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu;
12) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
Z kolei do zadań Rady Instytutu będzie należało:
1) opiniowanie, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, kandydatów na stanowisko
Dyrektora Instytutu;
2) opiniowanie projektów rocznych planów finansowych oraz projektów rocznych
planów działalności Instytutu;
3) opiniowanie sprawozdania finansowego Instytutu oraz sprawozdania z rocznej
działalności Instytutu;
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4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu, przedstawionych
przez Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Dyrektora Instytutu lub z własnej inicjatywy.
W celu wykonywania ustawowych zadań Instytut będzie mógł żądać przekazywania,
w szczególności od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych i jednostek organizacyjnych mu
podległych oraz przez niego nadzorowanych oraz innych organów władzy publicznej,
posiadanych danych statystycznych niezbędnych do wykonywania tych zadań,
z wyłączeniem danych osobowych.
Przychodem Instytutu będzie m.in. coroczna dotacja podmiotowa z budżetu państwa,
przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności Instytutu, co umożliwi
skuteczny rozwój funkcji eksperckiej i analitycznej. Wykonywanie tych funkcji jest
niezbędne wobec dynamicznych przemian otoczenia międzynarodowego Polski.
Instytut po wejściu w życie tej ustawy będzie funkcjonował na podstawie dotacji
podmiotowej analogicznie jak podobne podmioty, tj. Ośrodek Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Polski Instytut
Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Pozostałe przychody Instytutu to m.in.:
1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:
a) realizację zadań Instytutu,
b) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków
europejskich;
2) środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej;
3) przychody z tytułu krajowych i międzynarodowych projektów i programów
badawczych;
4) przychody z tytułu działalności gospodarczej;
5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, chyba że
przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Instytut otrzymał środki,
stanowią inaczej;
6) zapisy, spadki i darowizny.
Instytut będzie prowadził samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu
finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
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Z dniem wejścia w życie ustawy:
1) składniki majątkowe i niemajątkowe Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego przejmuje Instytut;
2) należności i zobowiązania Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur –
Państwowego Instytutu Badawczego stają się należnościami i zobowiązaniami
Instytutu.
Instytut zostanie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od
towarów i usług z tytułu przejęcia ww. składników. Instytut nie będzie również ponosił
opłat sądowych w zakresie związanym z przejęciem tych składników.
Projekt zawiera również zmiany:
1) w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów –
w związku z koniecznością składania oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
tej ustawy, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, przez
kandydatów na Dyrektora Instytutu oraz jego zastępców;
2) ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym –
w związku z tym, że instytut będzie państwową osobą prawną, uzupełnienia
wymaga katalog państwowych osób prawnych określony w tej ustawie.
Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, w związku z powyższym nie
podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 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 późn. zm.).
Projekt

ustawy

pośrednio

wpływa

na

kondycję

i

pozycję

konkurencyjną

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Proces ten odbywać się
będzie dwutorowo:
− zapewnienie stabilności makroekonomicznej przyczyni się do wzrostu i poprawy
efektywności procesów inwestycyjnych,
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− publikacja

wyników

przedsiębiorstw, prognoz

monitoringu

kondycji

ekonomiczno-finansowej

i analiz przyczyni się do optymalizacji procesów

decyzyjnych w krótkim i średnim horyzoncie.
Projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646).
Projekt ustawy nie wymaga opinii, konsultacji ani uzgodnienia z właściwym organem
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Planowanie i realizacja polityki państwa skierowanej na poprawę jakości życia obywateli w warunkach wyzwań
współczesnej gospodarki światowej wymaga dysponowania odpowiednim zapleczem informacyjnym, analitycznym
i badawczym, podejmującym w sposób ciągły i systematyczny zadania z tego zakresu. Wyzwania te dotyczą
w szczególności zdynamizowania wzrostu gospodarczego, znacznego zwiększenia zatrudnienia oraz podniesienia
konkurencyjności, innowacyjności i społecznej inkluzywności rozwoju całej gospodarki i poszczególnych regionów
kraju. Odpowiedzią polskiego rządu na te wyzwania jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
Realizacja celów SOR oraz celów ważnych z punktu widzenia bieżącej polityki regulacyjnej państwa wymaga
dysponowania szeregiem narzędzi pomocnych w realizacji poszczególnych zadań. Należą do nich pozyskiwanie
(niejednokrotnie w krótkim okresie) rzetelnych, trafnych i obiektywnych informacji, ich przetwarzanie i analizowanie,
umożliwiające decydentom wybór optymalnych rozwiązań. Multidyscyplinarny charakter pojawiających się problemów,
ich liczba i zakres tematyczny wymagają powołania wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w sposób ciągły
zadania na rzecz administracji publicznej na profesjonalnym poziomie, gdyż w obecnym zasobie instytutów badawczych
oraz ośrodków analitycznych będących pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów żaden nie zajmuje się ekonomicznymi
aspektami rozwoju Polski, zaś forma organizacyjno-prawna podległemu obecnie ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego i jego sektorowy
charakter utrudniają sprawną realizację ww. zadań.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest utworzenie, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur będącego
Państwowym Instytutem Badawczym (IBRKK–PIB), państwowej osoby prawnej pod nazwą „Polski Instytut
Ekonomiczny”.
Utworzony podmiot będzie pełnił funkcję ośrodka analitycznego, podległego Prezesowi Rady Ministrów. Rozwiązanie
takie zapewni sprawne delegowanie zadań ważnych dla długofalowego planowania i bieżącej realizacji polityki państwa.
Polski Instytut Ekonomiczny będzie wspierał swoimi badaniami jednostki administracji publicznej, w tym zwłaszcza
resorty odpowiedzialne za politykę gospodarczą i finansową kraju oraz dyplomację ekonomiczną. Podstawą gospodarki
finansowej Instytutu będzie dotacja podmiotowa, analogicznie, jak w przypadku Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka
Karpia, Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Polskiego Instytutu Zachodniego im. Zygmunta
Wojciechowskiego oraz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Zapewni to sposób
finansowania lepiej dostosowany do zróżnicowanego charakteru zadań Instytutu, niż ma to miejsce w przypadku
IBRKK–PIB.
Zadania tworzonego Instytutu będą obejmowały m.in.:
1) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz
przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;
2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
3) współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej
myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4) współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu
nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań,
w tym z ich komercjalizacji;
5) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk
ekonomicznych i społecznych;
6) organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych
i społecznych;
7) upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wsparcie polityk gospodarczych państwa przez działalność dedykowanych instytutów badawczych jest częstym
rozwiązaniem.
Dla przykładu holenderskie CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) jest podporządkowane ministerstwu
gospodarki i finansowane z budżetu tego ministerstwa. Również francuski INSEE (Institut national de la statistique et des
études économiques) jest instytutem finansowanym ze środków budżetowych pracującym dla potrzeb resortów
gospodarki i finansów.
Fiński Government Institute for Economic Research, VATT (podległy Ministerstwu Finansów) jest jednym
z 12 państwowych instytutów badawczych w Finlandii pracujących dla 7 sektorów administracji rządowej. W Irlandii
podobną rolę pełni The Economic and Social Research Institute. Głównym źródłem jego przychodów jest dotacja celowa
z Departamentu Finansów oraz stałe zlecenia badawcze instytucji rządowych.
Indyjski National Institute of Public Finance and Policy dostarcza zarówno władzom centralnym, jak i lokalnym, wsparcia
w procesie planowania i monitorowania finansów publicznych. Jego fundusze opierają się o dotacje celową Ministerstwa
Finansów oraz rządu Indii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Instytut

Wielkość
1

Źródło danych
Ustawa

Oddziaływanie
Wykonywanie w sposób ciągły
zleceń na rzecz administracji
publicznej.

1

Ustawa

Możliwość korzystania z usług
Instytutu w sposób ciągły.

Przedsiębiorstwa

4 330 511

Miesięczna informacja
GUS o podmiotach gospodarki
narodowej w rejestrze REGON
(31.05.2018 r.)

Oddziaływanie pośrednie –
poprawa stabilności
makroekonomicznej w długim
okresie przyczyni się do
poprawy efektywności
procesów inwestycyjnych,
a także do zwiększenia pozycji
konkurencyjnej polskich
przedsiębiorstw.

Obywatele

38 433 558

GUS: Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym
w 2017 r. (31.12.2017 r.)

Oddziaływanie pośrednie –
przez zapewnienie większej
stabilności makroekonomicznej
w długim okresie oraz lepsze
planowanie polityk
gospodarczych zwiększy się
ogólny poziom dobrobytu
społeczeństwa oraz wzrośnie
wskaźnik aktywności
zawodowej.

Administracja publiczna

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt nie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym. Nie przewiduje się także prowadzenia konsultacji publicznych.
Uzasadnieniem odstąpienia od uzgodnień międzyresortowych i konsultacji jest potrzeba jak najszybszego rozpoczęcia
działalności Instytutu.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
0

1

Dochody ogółem

-

-

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

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ceny stałe z 2018 r.)
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Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

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

Projekt nie niesie negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ równowartość
dotychczas ponoszonych wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa dla IBRKK–PIB będzie
przeznaczana w formie dotacji podmiotowej na działalność PIE. Łączna kwota dotacji dla
IBRKK–PIB wynosi około 10 mln zł rocznie.
Źródłem przyjętych danych jest projekcja kosztów wykonywanych zadań o charakterze publicznych
realizowanych przez IBRKK–PIB.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i
średnich
(w mln zł, ceny
przedsiębiorstw
stałe z ... r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
Wyniki działalności Instytutu przełożą się pośrednio na kondycję
i pozycję konkurencyjną gospodarki polskiej oraz przedsiębiorców. Proces ten
i średnich
odbywać się będzie dwutorowo:
przedsiębiorstw
− zapewnienie stabilności makroekonomicznej przyczyni się do wzrostu
i poprawy efektywności procesów inwestycyjnych,
− publikacja wyników monitoringu kondycji ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw, prognoz i analiz przyczyni się do optymalizacji procesów
decyzyjnych w krótkim i średnim horyzoncie.
Wsparcie w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyczyni
się do ogólnej poprawy otoczenia biznesowego, jak i wzrostu poziomu
innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym ich pozycji konkurencyjnej.
rodzina, obywatele,
Z perspektywy gospodarstw domowych i rodziny wzrost poziomu dobrobytu,
gospodarstwa domowe, stabilizacja rynku pracy, zapewnienie długofalowego wzrostu gospodarczego
osoby niepełnosprawne są kluczowymi czynnikami determinującymi ich decyzje inwestycyjne
oraz osoby starsze
i demograficzne. Jednocześnie wsparcie ze strony Instytutu w planowaniu
i monitorowaniu programów regionalnych przyczyni się do rozwoju
zrównoważonego terytorialnie, poprawiając spójność społeczną kraju.
Projekt nie będzie bezpośrednio oddziaływał na osoby niepełnosprawne oraz
osoby starsze.
Niemierzalne

Brak wpływu.

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

Wpływ ustawy na wskazane obszary jest wpływem pośrednim i niepieniężnym.
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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:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz: projektowane rozwiązania podatkowe nie spowodują wzrostu obciążeń administracyjnych zarówno po
stronie podatników, jak i administracji skarbowej.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt ustawy ma na celu zwiększenie stabilności wzrostu polskiej gospodarki, co powinno przełożyć się na poprawę
pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, wzrost popytu na ich produkcję, a w konsekwencji na zwiększenie
zatrudnienia.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne

☒ demografia

☐ informatyzacja

☒ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne:

☒ mienie państwowe

☐ zdrowie

Omówienie wpływu

Wzrost poziomu dobrobytu, stabilizacja rynku pracy, zapewnienie długofalowego wzrostu
gospodarczego determinują decyzje inwestycyjne i demograficzne. Jednocześnie wsparcie ze
strony Instytutu w planowaniu i monitorowaniu programów regionalnych przyczyni się do
rozwoju zrównoważonego terytorialnie, poprawiając spójność społeczną kraju.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu nastąpi po trzech latach działalności PIE od utworzenia.
Miernikiem będzie liczba wykonanych zleceń na rzecz administracji publicznej.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.
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