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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych
innych ustaw.
W

załączeniu

także opinię dotyczącą zgodności

przedstawiam

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że

do prezentowania stanowiska

w toku prac parlamentarnych

został upoważniony

Rządu

w tej sprawie

Sekretarz Stanu w Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Z poważaniem

POLSK A
STULECIE

OD ZY SKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) po art. 31 dodaje się art. 31a
w brzmieniu:
„Art. 31a. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać
osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady
Ministrów.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 145 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 146 w brzmieniu:
„146) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392,
z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669 i …).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 i 1693) w art. 8 w ust. 4 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9
w brzmieniu:
„9) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392,
z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669 i …).”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669, 1693, 2073, 2126 i 2159.

UZASADNIENIE
Celem projektowanej zmiany ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
jest umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu
opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu
państwa. Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze
specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej,
natomiast możliwości takiej nie ma Prezes Rady Ministrów.
Projekt przewiduje ponadto zwolnienie przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów
nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znosi obowiązek
wliczania jej do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt ustawy nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców ani nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633).
Projekt ustawy nie wymaga opinii, konsultacji ani uzgodnienia z właściwymi organami
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 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278), został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Nazwa projektu
Data sporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych 8 listopada 2018 r.
ustaw
Źródło:
Inicjatywa własna
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nr w Wykazie prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Michał Dworczyk, sekretarz stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Przemysław Myszakowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego
KPRM, tel. 694 62 79

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektowanej zmiany ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw jest umożliwienie Prezesowi
Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne
osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii
właściwego ministra, nagród specjalnych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Obecnie, na podstawie przepisów
odrębnych, możliwość przyznawania nagród o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami
administracji rządowej, natomiast możliwości takiej nie ma Prezes Rady Ministrów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów, w drodze nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, przyznawania nagród
specjalnych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Rady Ministrów

Wielkość
1

Źródło danych
projekt

Oddziaływanie
Bezpośrednie – przyznanie
kompetencji.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Z uwagi na charakter projektu zostanie on, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, skierowany bezpośrednio pod
obrady Rady Ministrów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)
0

1

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

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

Środki na nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów będą pochodzić z rezerwy
ogólnej budżetu państwa.

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

Nie jest możliwe wskazanie choćby szacunkowej wysokości nagród specjalnych
Prezesa Rady Ministrów przyznawanych w poszczególnych latach. Decyzja o ich
przyznaniu wynikać będzie bowiem każdorazowo z zaistnienia szczególnie
uzasadnionego przypadku, w tym uzyskania wybitnego osiągnięcia naukowego,
sportowego lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nie sposób
oszacować liczby takich wydarzeń w danym roku.
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
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
Brak.
i przyjętych do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

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

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie ma wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe
Brak.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Bezpośrednie.
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informatyzacja
zdrowie

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak konieczności ewaluacji projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.
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