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Nr RD 595 w wykazie prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie obligatoryjnego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Projektowane rozporządzenie reguluje materię uprzednio uregulowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 

2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (Dz. U. poz. 1514). 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z dodania przez art. 9 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815, 

z późn. zm.) ust. 2a w art. 46 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

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

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu w dużej mierze powielają rozwiązania zawarte rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi 

podmiotami.  

Projektowane rozporządzenie, tak jak wcześniejsze przepisy, jako formy współdziałania wskazuje podejmowanie 

i koordynację wspólnych działań, tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym, współpracę przy 

zabezpieczeniu miejsc przestępstw lub przestępstw skarbowych, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń. 

W związku z treścią art. 46 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia 

wskazano, że w przypadku, gdy udostępnienie informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach 

i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej, nie następuje w sposób, o którym mowa w art. 46 ust. 2a 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej może polegać na: 

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury, w tym w celu 

sporządzania notatek, kopii lub fotokopii; 

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych zawierających sumy kontrolne 

wygenerowane z utrwalonych danych, w tym w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu jednostki współdziałającej, sądu 

lub prokuratury; 

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia wskazano, że warunkiem rozpoczęcia udostępniania w drodze teletransmisji organowi 

KAS informacji zgromadzonych w zbiorze danych jest otrzymanie przez administratora zbioru danych oświadczenia organu 

KAS potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 46 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.  

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

Projekt rozporządzenia reguluje kwestie, które pozostają w gestii prawa krajowego państw członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy KAS 433 Analiza własna Ministerstwa 

Finansów  

Bezpośrednie, pozytywne – 

usprawnienie współpracy 

z innymi organami, w tym 

poprzez podejmowanie 

i koordynację wspólnych 

działań, tworzenie wspólnych 

zespołów konsultacyjnych 

o charakterze doradczym, 

współpracę przy 
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zabezpieczeniu miejsc 

przestępstw lub przestępstw 

skarbowych, organizację 

szkoleń. 

Organy administracji 

rządowej i samorządowej 

Liczba trudna do 

oszacowania 

 Bezpośrednie, pozytywne – 

usprawnienie współpracy 

z organami KAS poprzez 

współdziałanie polegające na 

podejmowaniu i koordynacji 

wspólnych działań, tworzeniu 

wspólnych zespołów 

konsultacyjnych o charakterze 

doradczym, współpracę przy 

zabezpieczeniu miejsc 

przestępstw lub przestępstw 

skarbowych, organizację 

szkoleń. m.in. udzielania 

organom, udostępnianiu 

organom KAS informacji 

zgromadzonych w zbiorze 

danych. 

Państwowe osoby prawne Liczba trudna do 

oszacowania 

 Bezpośrednie, pozytywne –

usprawnienie współpracy jak 

powyżej. 

Państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne 

Liczba trudna do 

oszacowania 

 Bezpośrednie, pozytywne –

usprawnienie współpracy jak 

powyżej. 

Sądy  377 Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

Bezpośrednie, pozytywne –

usprawnienie współpracy jak 

powyżej. 

Prokuratura 410 Analiza własna Ministerstwa 

Finansów 

Bezpośrednie, pozytywne –

usprawnienie współpracy jak 

powyżej. 

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

Ze względu na materię projektu, która dotyczy podmiotów publicznych, w tym organów administracji rządowej  

i samorządowej, sądów, prokuratury, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz państwowych osób 

prawnych nie przewiduje się przeprowadzenia konsultacji publicznych. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt będzie podlegał uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem X            

budżet państwa X            

JST X            

pozostałe jednostki (oddzielnie) X            

Wydatki ogółem X            

budżet państwa X            

JST X            

pozostałe jednostki (oddzielnie) X            

Saldo ogółem X            



budżet państwa X            

JST X            

pozostałe jednostki (oddzielnie) X            

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych powodujących 

zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych, 

w tym dla budżetu państwa i dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa x       

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

x       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

x       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa x 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

x 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 



9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przewiduje się brak wpływu 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

 

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

Brak załączników 



  


