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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze 

środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających 

ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki 

w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Agnieszka Pałka agnieszka.palka@mfipr.gov.pl, tel. 22 273 88 40 

Data sporządzenia 

14.09.2020 r. 

 

 
Źródło: Prawo UE 

Nr w wykazie prac 13 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z pkt 27 lit. a Komunikatu w brzmieniu obowiązującym przed 29 czerwca 2020 r., w § 8 ust. 3 rozporządzenia z 

dnia 29 kwietnia 2020 r. przyjęto, że podstawę oprocentowania pożyczki stanowi stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR 

lub równoważna opublikowana przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r., powiększona o marżę ryzyka 

kredytowego. Obowiązująca dla Polski stopa bazowa wynosiła w dniu 1 stycznia 2020 r. 1,84%. Poziom ten obowiązywał 

w okresie styczeń-maj br., w czerwcu stopa bazowa kształtowała się na poziomie 1,35%, w lipcu – 0,98%, w sierpniu – 

0,61%, we wrześniu – 0,44%. Dla porównania: na dzień 2 stycznia 2020 r. jednoroczny WIBOR wynosił 1,84%, na koniec 

maja - 0,33%, czerwca – 0,30%, lipca – 0,29%, sierpnia – 0,27%. Oznacza to, że nawet po uwzględnieniu marży ryzyka 

kredytowego stopy procentowe pożyczek ustalane zgodnie z Komunikatem są obecnie wyższe niż stopy rynkowe. 
 

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

Wprowadzenie, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem pkt 27 lit. a Komunikatu, możliwości oparcia oprocentowania 

pożyczek na stopie bazowej obowiązującej w chwili zgłoszenia zmiany (w tym zakresie) programu pomocowego pozwoli 

na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i przywrócenie charakteru 

pomocowego instrumentu. 

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

Zapisy pkt 27 lit. a Komunikatu pozwalają wszystkim państwom członkowskim UE na wprowadzenie analogicznych 

rozwiązań w przyjętych programach pomocowych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe 
2 150,3 tys. GUS (2018 r.) Zabezpieczenie płynności finansowej; 

możliwość skorzystania z preferencyjnie 

oprocentowanej pożyczki 
Osoby zatrudnione w 

przedsiębiorstwach 

niefinansowych 

10 mln GUS (2018 r.) Ochrona przed utratą zatrudnienia. 

Podmioty udzielające 

pomocy publicznej 
  Zapewnienie sprawnego systemu 

dystrybucji pomocy publicznej. 

    

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

 
Nie przeprowadzono konsultacji publicznych ze względu na pilny charakter projektu oraz brak negatywnego wpływu na 
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obywateli i sektor finansów publicznych. 
 

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             

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 

Źródłem finansowania będą środki zwrócone z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w 

perspektywie finansowej 2007-2013 i podlegających ponownemu wykorzystaniu na mocy 

właściwych przepisów krajowych. Nie jest przewidziane finansowanie pomocy ze środków budżetu 

państwa ani budżetu 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        
sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 
       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, dzięki 

czemu możliwa będzie ich przetrwanie na rynku w 

warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 
Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, dzięki 

czemu możliwa będzie ich przetrwanie na rynku w 

warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa 

domowe  
Utrzymanie zatrudnienia w gospodarce narodowej, 

zmniejszenie skali spadku dochodów gospodarstw 

domowych. 
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(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  
(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. 

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

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

X 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  

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy: przyczyni się do poprawy płynności 

finansowej przedsiębiorstw, co wpłynie na zmniejszenie ich skłonności do redukcji kosztów osobowych (zatrudnienia), tym 

samym wpływając na ograniczenie wzrostu stopy bezrobocia. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 

X sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 

informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Uzyskana dzięki projektowanemu rozporządzeniu poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw 

pozwoli przetrwać czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przedsiębiorstwom, które 

bez takiej pomocy musiałyby upaść. W ten sposób projektowane rozwiązania przyczyniają się 

do zmniejszenia konsekwencji gospodarczych pandemii dla poszczególnych regionów. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia pozwoli na 
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odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i przywrócenie charakteru 

pomocowego instrumentu. 
 

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

 
Efekty projektu zostaną zbadane przy okazji ewaluacji ex-post w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

Zastosowane zostaną mierniki w postaci osiągniętych wskaźników monitoringowych. 
 

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

 
Nie dotyczy. 
 

 

 


