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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Aktualizacja programu wieloletniego.
Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, zmienionej uchwałą nr
165/2017 Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. oraz uchwałą nr 55/2018 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2018
r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w
Warszawie”. Celem zmiany uchwały jest uaktualnienie warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych
umożliwiających budowę w latach 2016–2023 stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie, oraz
zorganizowanie wystawy stałej.
Rozwiązuje to problem wydłużenia terminu budowy siedziby MHP, a co za tym idzie przesunięcia oddania wystawy
stałej do maja 2023 r. Na wydłużenie terminu budowy nowej siedziby MHP złożyło się kilka czynników, w tym
konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Budimeksowi, wynikających z sukcesywnego przekazywania przez
Projektanta rewizyjnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu. Istotne opóźnienia
spowodowane były opracowaniem dokumentacji uzupełniającej w zakresie stalowych dźwigarów dachowych – na braki
wskazywały ekspertyzy techniczne przekazane przez Budimex oraz niezależne opinie techniczne zlecone przez MHP.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie prac była konieczność zlecenia dodatkowych prac projektowych
związanych z dostosowaniem instalacji budynkowych do projektu wykonawczego wystawy stałej, co w konsekwencji
również przełoży się na opóźnienia w realizacji tego zakresu przez Budimex. Kolejnym czynnikiem, zgłoszonym
zarówno przez Generalnego Wykonawcę, jak i Projektanta jest wystąpienie pandemii COVID-19, której ani czas trwania,
ani ostateczne skutki nie są na dzień dzisiejszy możliwe do przewidzenia. Wystawa stała dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie budynku może wprowadzać obiekty na wystawę, co jest wymogiem konserwatorskim, a co
wydłuża okres realizacji całej inwestycji do maja 2023 r.
Potrzeba wprowadzenia zmian do ww. uchwały jest spowodowana koniecznością zapewnienia płynnego finansowania tej
inwestycji do roku 2023, zgodnie ze zmienionym harmonogramem wielkości środków na poszczególne lata,
wynikającym ze zmiany kosztów wykonania budynku i kosztów wystawy oraz czasu potrzebnego na ich realizację.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zakres proponowanych zmian w projekcie uchwały obejmuje m.in.:
1) przedłużenie okresu realizacji Programu wieloletniego do 2023 r.;
2) uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2018 r. w kwocie 2 643 000 zł – do wykorzystania w latach 2022–
2023;
3) uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 149 185 000 zł – do wykorzystania w latach 2022–
2023;
4) uwzględnienie środków planowanych do niewykorzystania w 2020 r. w kwocie 223 329 000 zł – do wykorzystania
w latach 2022–2023.
Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 757 270 000 zł w okresie 8 lat,

a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2016 r. – 10 864 000 zł;
2017 r. – 21 613 000 zł;
2018 r. – 74 897 000 zł;
2019 r. – 69 396 000 zł;
2020 r. – 57 358 000 zł;
2021 r. – 147 985 000 zł;
2022 r. – 268 104 000 zł;
2023 r. – 107 053 000 zł.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Muzea, których działalność polega na przedstawieniu najważniejszych wątków historii danego państwa i narodu,
posiadają swoje stałe siedziby. Jako przykłady tego rodzaju muzeów można wskazać: Niemieckie Muzeum Historyczne
w Berlinie, Narodowe Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość
1 790 658

Źródło danych
GUS (31.12.2019)

Mieszkańcy
Województwa
Mazowieckiego

5 423 168

GUS (31.12.2019)

Wzbogacenie oferty
kulturalnej i edukacyjnej,
pielęgnowanie tradycji.

Mieszkańcy
Rzeczpospolitej
Polskiej

38 382 576

GUS (31.12.2019)

Wzbogacenie oferty
kulturalnej i edukacyjnej,
pielęgnowanie tradycji.

Osoby odwiedzające
Rzeczpospolitą
Polską

21 158 200

GUS (31.12.2019)

Grupa
Mieszkańcy
Warszawy

Oddziaływanie
Wzbogacenie oferty
kulturalnej i edukacyjnej,
pielęgnowanie tradycji.

Wzbogacenie oferty
kulturalnej i edukacyjnej.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie planuje się przekazania projektowanej zmiany uchwały do konsultacji publicznych, gdyż wprowadzone w niej
zmiany nie dotyczą rozpoczęcia inwestycji, ani jej celowości, lecz zwiększenia okresu budowy inwestycji i nakładów z
tym związanych. Konsultacje publiczne były przeprowadzone w I połowie 2015 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2021 r.)
(„0” – 2021 r.;

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

+268,104

+107,053

+375,157

budżet państwa

0

+268,104

+107,053

+375,157

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem

0

-268,104

-107,053

-375,157

budżet państwa

0

-268,104

-107,053

-375,157

„1” – 2022 r.; itd.)

10

Łącznie
(0–10)

0

Dochody ogółem
budżet państwa

JST
pozostałe jednostki

2

(oddzielnie)
Budżet państwa.

Źródła finansowania

Proponowana zmiana polega na dostosowaniu do rzeczywistego harmonogramu realizacji. Następuje
wydłużenie okresu realizacji programu do roku 2023, przy niezmienionej ogólnej wartości programu.
Planowane pierwotnie do wykorzystania i niezrealizowane w latach 2018–2020 kwoty wydatków
w łącznej wysokości 375.157 tys. zł zostaną zaplanowane w latach 2022–2023.
Wejście w życie przedłożonego projektu uchwały łącznie z kosztami kontynuacji i kosztami
dodatkowymi inwestycji oraz utrzymania Muzeum Historii Polski nie spowoduje dodatkowych
skutków dla budżetu państwa. Koszty te będą finansowane w ramach zaplanowanego limitu
wydatków w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Inwestycja jest realizowana z uwzględnieniem zasady określonej w art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), tj. że łączna kwota środków
z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych,
koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia,
oraz z uwzględnieniem warunków dokonywania wydatków przez państwowe jednostki budżetowe
i zasad udzielania dotacji na realizację inwestycji innym jednostkom.

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
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duże
niepieniężnym
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małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie projektowanej uchwały Rady Ministrów nie będzie miało bezpośredniego
informacje, w tym
wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a także nie będzie miało
wskazanie źródeł
bezpośredniego wpływu (lub ten wpływ będzie minimalny) na sytuację ekonomiczną i społeczną
danych i przyjętych
rodziny, a także osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Zakłada się jednak, że
do obliczeń założeń
spowoduje wzrost zainteresowania w sferze kulturalnej i turystycznej.

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

3

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
W latach 2016–2023 na terenie Warszawy jest realizowana duża inwestycja budowlana. Efektem zrealizowanej
inwestycji dla rynku pracy będzie bezpośrednie zatrudnienie około 160 osób w Muzeum (pracowników merytorycznych,
administracyjnych i technicznych), firm usług outsourcingu niezbędnych do efektywnego funkcjonowania instytucji.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Budowa stałej siedziby Muzeum zwiększy atrakcyjność regionu przez zwiększenie oferty
kulturalnej skierowanej zarówno do mieszkańców Warszawy, województwa mazowieckiego,
jak też do pozostałych mieszkańców Polski i turystów zagranicznych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Nie dotyczy.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planowany efekt projektowanej uchwały Rady Ministrów to wybudowanie stałej siedziby Muzeum Historii Polski
w Warszawie oraz zorganizowanie wystawy stałej. Ewaluacja efektów projektu nastąpi po zakończeniu budowy obiektu
i rozpoczęciu działalności Muzeum w nowej siedzibie. Mierniki, które zostaną użyte do oceny stopnia realizacji
inwestycji po zakończeniu Programu, określono w załączniku do projektowanej uchwały.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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