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Źródło:  
 

art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 
 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 85. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. 1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

 Umożliwienie nieprzerwanego funkcjonowania dotychczasowych ogólnokształcących szkół sztuk pięknych poprzez ich 

przekształcenie w liceum sztuk plastycznych. 

 

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

 

Wprowadzenie możliwości przekształcenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych z dniem 

31 sierpnia 2019 r. 

 

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

 

Ze względu na specyfikę systemu szkolnictwa artystycznego w Polsce problem stanowi domenę prawa krajowego. 

 

4. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ogólnokształcące szkoły sztuk 
pięknych oraz ich organy 

prowadzące 

29 szkół oraz 16 
organów 

prowadzących 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 

Narodowego 

(opracowanie własne) 

Możliwość przekształcenia 
dotychczasowej ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk 

plastycznych zamiast jej zlikwidowania 

 

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

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 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.). 
 

Wynik konsultacji zostanie omówiony po ich przeprowadzeniu. 

 

6.  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) 
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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  
 
 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Wprowadzona regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, 

w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. 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 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe  

Nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych, osób starszych, obywateli i 
gospodarstwa domowe. 

  

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców.  
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. 
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8.  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. 9. Wpływ na rynek pracy  

 
Projektowane zmiany nie wpłyną na podaż miejsc pracy w szkołach artystycznych ani nie spowodują zwolnień wśród 

obecnie zatrudnionych nauczycieli.  

 

10. 10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

W zakresie oceny skutków oddziaływania regulacji na ochronę danych stwierdza się, iż w ramach 

działań należących do typowego funkcjonowania ucznia w szkole artystycznej takowe 
oddziaływanie nie występuje. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 
Planowane wejście w życie rozporządzenia – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

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

 
Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji. 

 

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

 
 

 


