Uzasadnienie

Komitet Koordynacyjny do Spraw Polityki Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów,
powoływanym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017
r. poz. 1376 i 1475). Zgodnie z brzmieniem art. 35a ust. 4 ww. ustawy Prezes Rady Ministrów określa, w drodze
zarządzenia, skład Komitetu Koordynacyjnego oraz regulamin jego pracy.
Celem działalności Komitetu Koordynacyjnego jest zapewnienie efektywnej koordynacji programowania i wdrażania
polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji. Komitet Koordynacyjny
realizuje zadania o charakterze koncepcyjno-analitycznym, w tym konsultuje i opiniuje główne kierunki i mechanizmy
polityki rozwoju i systemu zarzadzania rozwojem.
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego jest usytuowany w Ministerstwie Rozwoju.
Opracowanie nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki
Rozwoju jest związane ze zmianami w strukturze Rady Ministrów oraz z koniecznością dostosowania trybu prac
Komitetu Koordynacyjnego do aktualnych potrzeb dotyczących zarządzania polityką rozwoju kraju.
W celu usprawnienia działania Komitetu Koordynacyjnego przewiduje się również następujące rozwiązania:
- funkcję wiceprzewodniczących Komitetu Koordynacyjnego powierza się:


wyznaczonemu przez Ministra Rozwoju i Finansów sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu w Ministerstwie
Rozwoju,



Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi w randze sekretarza
lub podsekretarza stanu oraz



Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi w randze
sekretarza lub podsekretarza stanu;

- wprowadzono przepisy dotyczące podkomitetów, które może powoływać przewodniczący w obszarach kluczowych
dla realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
- wprowadzono sposób podejmowania uchwał przez członków Komitetu większością 2/3 głosów;
- wprowadzono bardziej elastyczne postanowienia dotyczące rodzaju dokumentów opiniowanych przez Komitet
Koordynacyjny;
- skrócono czas wymagany na przesłanie członkom Komitetu dokumentów rozpatrywanych przez Komitet
Koordynacyjny z 4 na 3 dni;
- wprowadzono możliwość opiniowania dokumentów przez Komitet Koordynacyjny w trybie obiegowym.
Przewiduje się, że zarządzenie wejdzie w życie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Opracowanie nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwoju
jest związane z koniecznością dostosowania składu Komitetu do obecnej struktury Rady Ministrów oraz z koniecznością
dostosowania trybu prac Komitetu Koordynacyjnego do aktualnych potrzeb dotyczących zarządzania polityką rozwoju kraju.
W związku z powyższym, dokonano aktualizacji dotychczasowego składu członków Zespołu.
Dodatkowo w składzie Komitetu uwzględniono przedstawiciela Ministra Sportu i Turystyki.
W celu usprawnienia działania Komitetu Koordynacyjnego przewiduje się również następujące rozwiązania:
- funkcję wiceprzewodniczących Komitetu Koordynacyjnego powierza się:


wyznaczonemu przez Ministra Rozwoju i Finansów sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu w Ministerstwie
Rozwoju,



Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi w randze sekretarza lub
podsekretarza stanu oraz



Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi w randze sekretarza
lub podsekretarza stanu;

- wprowadzono zapisy dotyczące podkomitetów, które może powoływać przewodniczący w obszarach kluczowych dla
realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
- zamieszczono sposób podejmowania uchwał przez członków Komitetu większością 2/3 głosów;
- wprowadzono bardziej elastyczne postanowienia dotyczące rodzaju dokumentów opiniowanych przez Komitet
Koordynacyjny;
- skrócono czas wymagany na przesłanie członkom Komitetu dokumentów rozpatrywanych przez Komitet Koordynacyjny z 4
na 3 dni;
- wprowadzono możliwość opiniowania dokumentów przez Komitet Koordynacyjny w trybie obiegowym.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Opracowanie nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwoju
jest związane z koniecznością dostosowania składu Komitetu do obecnej struktury Rady Ministrów oraz z koniecznością
dostosowania trybu prac Komitetu Koordynacyjnego do aktualnych potrzeb dotyczących zarządzania polityką rozwoju kraju.

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

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Regulacje zawarte w zarządzeniu bezpośrednio dotyczyć będą organów administracji rządowej. W przypadku powołania
podkomitetów oraz zespołów konsultacyjnych - także przedstawicieli strony samorządowej, środowiska akademickiego i
partnerów społeczno-gospodarczych.

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

Zmiany wynikają ze zmiany przepisów krajowych. Z uwagi na brak oddziaływania społecznego, projekt zarządzenia nie
wymaga przeprowadzania procesu opiniowania, w szczególności z udziałem partnerów społecznych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki finansowe projektu zarządzenia będą wiązały się z bieżącym funkcjonowaniem Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki
Rozwoju – koszty te będą pokrywane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Rozwoju i Finansów ew. ministra
właściwego do spraw rozwoju.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Projektowane zarządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

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

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Nie dotyczy.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane zarządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

mienie państwowe

zdrowie

inne:

Omówienie wpływu

Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wejście w życie projektowanego zarządzenia.

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

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

