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        Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu, sposobu i trybu 

dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, 

remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
1. Zbigniew Ciosek tel.: 261 840 140 

2. ………………………………..., 

3. ………………………………..., 

Data sporządzenia 
8.03.2018 r. 

 

Źródło:  
Art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 

2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317).  

 

Nr w wykazie prac : ……… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Odbudowa infrastruktury strzeleckiej. 

2. Propagowanie i rozwój sportów strzeleckich. 

3. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego jak największej liczbie obywateli. 

4. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego organizacjom proobronnym. 

5. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy formacji uzbrojonych oraz żołnierzom Sił Zbrojnych.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2260). 

 

1. Proponuje się zmianę obecnego stanu prawnego, przez wprowadzenie regulacji prawnej określającej szczegółowe 

rozwiązania w zakresie wspierania dotacjami jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające 

do budowy lub remontu strzelnic, utrzymania strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego.  

2. W szczególności projektowany akt będzie określał: 

1) terminy składania do Ministra Obrony Narodowej wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań 

wskazanych w pkt 1; 

2) treść wniosku o przyznanie dotacji oraz kryteria, które Minister Obrony Narodowej powinien wziąć pod uwagę 

przy jego rozpatrywaniu; 

3) umowę, na podstawie której będzie przyznana dotacja; 

4) obowiązek przedstawienia Ministrowi Obrony Narodowej rozliczenia realizacji zadania pod względem 

rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią wskazanej wyżej umowy. 

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

 

Brak danych  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Jednostki samorządu terytorialnego 2874 GUS Wsparcie finansowe działań 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej około 38 mln GUS Możliwość uprawiania sportów 

strzeleckich. 

Organizacje proobronne około 30 tys. 

członków 

 Możliwość prowadzenia szkolenia 

strzeleckiego. 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, 

Formacje uzbrojone nie wchodzące w skład 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  

ok. 230 tys. MON; MSWiA Możliwość prowadzenia wybranych 

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

W związku z pilną potrzebą wydania rozporządzenia odstąpiono od konsultacji społecznych. Rozporządzenie 

nie stanowi o prawach i obowiązkach, określa jedynie procedurę. Jak najszybsze ogłoszenie aktu prawnego jest 

w interesie potencjalnych beneficjentów – jednostek 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 Łączn

ie (0-

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Budżet Państwa 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Środki finansowe we wskazanej kwocie zostały zabezpieczone w budżecie MON na 2018 r.  Środki 

na finansowanie zadań zostaną zaplanowane w ramach budżetu MON. 

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        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
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Dodatkowe informacje, w tym wskazanie 

źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń  
 

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  

Nie dotyczy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: bezpieczeństwo 

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zwiększenie infrastruktury strzeleckiej, co umożliwi propagowanie i rozwój sportu strzeleckiego 

w społeczeństwie, a przez to wzrost sprawności fizycznej obywateli.  

Zwiększenie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej przez: 

1) wzrost liczby wyszkolonych pod względem strzeleckim obywateli, stanowiących bazę 

zasobów rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zwiększenie możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej i  formacje uzbrojone nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowane jest coroczne ogłaszanie przez Ministra Obrony Narodowej konkursu dotacyjnego dla JST. 

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

Ewaluacja nastąpi po 3, 5 i 10 latach funkcjonowania – ocenie podlegać będzie pokrycie kraju siecią strzelnic.  

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

Brak 


