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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Znaczny wzrost zachorowań na COVID-19, którego skutkiem była konieczność wprowadzenia ograniczeń m.in. 
w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, negatywnie wpłynął na kondycję finansową przedsiębiorców.  

Szczególnie dotknięci skutkami epidemii COVID–19 zostali przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą 
w sektorze transportu, turystyki, gastronomii, hotelarstwa, jak również działalność kulturalno-rozrywkową czy też 
działalność związaną ze sprzedażą odzieży lub sprzedażą na targowiskach. 

Spadek popytu na produkty oraz problemy z finansowaniem działalności powodują, że w celu utrzymania płynności 
finansowej, przedsiębiorcy decydują się sięgać w większym stopniu po zewnętrzne źródła finansowania. Wstrząs 
gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 wpływa na zakłócenie łańcuchów dostaw, stanowi przyczynę obniżenia 
popytu konsumpcyjnego, a także, z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą, skutkuje ograniczeniem planów 
inwestycyjnych oraz ograniczeniem płynności finansowej przedsiębiorstw.  

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 i 1423) wprowadziła dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów 
obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności 
krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19.  

Według stanu na 1 grudnia 2020 r. wartość kredytów z dopłatami do oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość 
prognozowanych dopłat do oprocentowania, w zakresie tych kredytów, stanowi kwota 1,4 mln zł na rok 2020 i 4,3 mln 
na rok 2021 r. Pogorszenie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 
mierzonej spadkiem sprzedaży może być widoczne dopiero w 2021 r. podczas przygotowywania sprawozdań 
finansowych. Przewiduje się wówczas pogorszenie ratingów firm i zwiększenie zapotrzebowania na środki z 
zewnętrznych źródeł finansowania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rekomenduje się wprowadzenie dopłat do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego 
przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19  

Projekt ustawy wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze 
rozporządzenia, rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19. Zakłada się, że na liście znajdą się 
m.in. rodzaje działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą 
odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy wykonujący te rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie 
kredytów ze 100% dopłatą do oprocentowania. 

Dopłaty w proponowanej wysokości będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia 
następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 
jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.  

Rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 ma na celu – w szczególności 
– zwiększenie wykorzystania środków przez przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu po 
ustaniu wsparcia uzyskanego z innych instrumentów pomocowych, przy jednoczesnym opóźnieniu dostępności do 



instrumentu dopłat wywołanym wydłużonym czasem wdrożenia instrumentu. 

Faktem jest, że jak dotychczas to inne narzędzia pomocowe – w tym w szczególności wsparcie z tzw. Tarczy 
Finansowej – odegrały główną rolę we wsparciu polskich przedsiębiorstw w ramach walki z gospodarczymi skutkami 
pandemii. W miarę jednak tego, jak na przestrzeni bieżącego roku polska gospodarka będzie wychodzić spod ciężaru 
COVID-19, wzrastać będzie rola narzędzi zwrotnych oferowanych za pośrednictwem banków. Zasadnym wydaje się 
zatem utrzymanie dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, których dotyczą ograniczenia 
w formie pełnych dopłat do odsetek od kredytów obrotowych finansujących ich bieżącą działalność oraz wydłużenie 
okresu ich stosowania do 24 miesięcy. 

Przedsiębiorcy wykonujący wybrane rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100% 
dopłatą do oprocentowania. Powinno to skutkować odciążeniem przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami 
COVID-19 z ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia, a tym samym ułatwi im dostęp do finansowania zapewniając 
płynność. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Z danych udostępnionych przez DG GROW (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę UE 
w obszarze jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw) wynika, że jednym ze sposobów 
łagodzenia skutków gospodarczych epidemii COVID -19 jest udzielanie przedsiębiorcom pożyczek. Działania tego typu 
podjęły takie państwa jak Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 
Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Słowenia. Państwa te ustanawiają nowe programy pożyczek lub współpracują z bankami 
w celu ułatwienia nowych pożyczek, których głównym celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw, 
w szczególności w sektorze MŚP.1  

Dodatkowym środkiem zaradczym jest także odraczanie spłaty pożyczek. Działania państw członkowskich koncentrują 
się więc zarówno na odroczeniu spłaty dotychczas udzielonych pożyczek, jak i na udzielaniu nowych pożyczek 
z korzystnymi warunkami spłaty.  

Przykłady działań podjętych przez wybrane państwa członkowskie: 

1. Chorwacja – Ustanowiono nowy instrument finansowy w postaci pożyczek na poprawę płynności finansowej dla mikro 
przedsiębiorców z obszarów wiejskich (skrócono proces decyzyjny, wprowadzono karencje w spłatach oraz niższe 
oprocentowanie). Ogłoszono program pożyczkowy w kwocie 380 mln HRK (ok. 227 mln zł), którego celem jest 
zapewnienie środków oraz poprawa płynności finansowej MŚP. Operatorem programu będzie agencja rządowa: 
Chorwacka Agencja Małych Firm, Innowacji i Inwestycji (HAMAG-BICRO). 

2. Czechy – Ogłoszono „Program pożyczek COVID”, aby ułatwić MŚP dostęp do finansowania działalności 
operacyjnej. Nieoprocentowane pożyczki z odroczeniem spłat dla MŚP dotkniętych przez koronawirusa udzielanych 
przez Czeski Morawski Bank Gwarancji i Rozwoju. Pożyczki w wysokości 0,5–15 mln CZK (ok. 83 tys. zł–2,5 mln zł), 
z możliwością spłaty w ciągu 2 lat, i możliwością odroczenia spłaty do 12 miesięcy. Popyt znacznie przekroczył 
początkowe oczekiwania. Na pożyczki zabezpieczono ok 1 mld CZK (ok 167 mln zł). 

3. Dania – Danmarks Nationalbanken obniżył stopy procentowe i pozwala bankom zaciągać pożyczki w wysokości 
0,5% zamiast zwykłej stopy oprocentowania wynoszącej 0%, co ma na celu ograniczenie stóp procentowych kredytów. 
W sumie 1,25 mld DKK (766 mln zł) w postaci dodatkowych kredytów eksportowych zostanie udostępnionych małym 
i średnim przedsiębiorstwom eksportowym. 

4. Francja – Utworzono specjalny fundusz w wysokości 300 mln EUR, aby zagwarantować pożyczki na zapewnienie 
płynności finansowej, kontynuowanie działalności i zachowanie miejsc pracy. Zapewniono usługę mediacji kredytowej, 
aby pomóc MŚP pragnącym renegocjować warunki kredytu. 

5. Niemcy – Rząd upoważnił bank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – niemiecki państwowy bank rozwoju) do 
udzielania przedsiębiorstwom pożyczek do kwoty 610 mld USD, na złagodzenie skutków koronawirusa. 

6. Grecja – We współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) ustanowiono nowy program o wartości 
500 mln EUR aby zniwelować lukę finansową napotykaną przez MŚP, która prawdopodobnie pojawi się w kontekście  
koronawirusa. 

Utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych ekonomicznie COVID-19 wydaje się być kluczowe dla 
zachowania stabilnej sytuacji przedsiębiorców i uniknięcie zatorów w płatnościach. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

                                                           
1 Na podstawie danych zgromadzonych przy okazji prac nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, prowadzonych w I połowie 2020 r. 



Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Przedsiębiorcy oraz 
podmioty 
wykonujące 
działalność w 
sektorze produkcji 
podstawowej 
produktów rolnych 

Potencjalnie ok. 2 mln 
jednoosobowych 
przedsiębiorstw osób 
fizycznych, 
ok. 0,5 mln spółek 
prawa handlowego, 
ok. 1,3 mln podmiotów 
prowadzących 
działalność w sektorze 
produkcji podstawowej 
produktów rolnych 
Bardziej konkretna 
wielkość zostanie 
przedstawiona w  OSR 
do projektu 
rozporządzenia po 
uzgodnieniu listy 
działalności objętej 
tym rozwiązaniem  

CEIDG 
Główny Urząd 
Statystyczny 

Projekt wprowadza upoważnienie dla ministra 
właściwego do spraw gospodarki do określenia w 
drodze rozporządzenia rodzajów działalności 
stanowiących działalność gospodarczą szczególnie 
dotkniętą skutkami COVID-19. Zakłada się, że na 
liście znajdą się rodzaje działalności związane 
m.in. z transportem, turystyką, gastronomią, 
hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą 
odzieży lub na targowiskach.  

Banki komercyjne Banki, które zawarły 
umowę o współpracy z 
BGK – obecnie 11 

Dane BGK Udzielanie kredytów z dopłatami na nowych 
zasadach, obsługa wniosków przedsiębiorców 
szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 o 
zmianę warunków kredytów. 

Minister właściwy 
do spraw 
gospodarki 

1 Dane własne Określenie w drodze rozporządzenia działalności 
gospodarczych szczególnie dotkniętych skutkami 
COVID-19. 

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

1 Dane własne Realizacja obowiązków wynikających z ustawy, w 
tym wypłata bankom komercyjnym dopłat do 
kredytów. 

Osoby fizyczne Brak możliwości 
oszacowania liczby 
osób, na które projekt 
oddziałuje pośrednio 

 Oddziaływanie pośrednie. 
Zabezpieczenie przed utratą pracy, w przypadkach, 
w których pracodawca będący przedsiębiorcą ma 
problem z płynnością finansową  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Biorąc pod uwagę potrzebę pilnego wdrożenia zmian, ułatwiających dostęp do wsparcia finansowego dla podmiotów, 
w szczególności przedsiębiorców, dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 konsultacje 
publiczne zostaną przeprowadzone w lutym 2021 r. Termin przewidziany na konsultacje publiczne zostanie skrócony 
do 7 dni. Projekt zakłada zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19. Projekt będzie miał więc pozytywny wpływ na przedsiębiorców. Projekt 
zostanie przekazany do konsultacji:  

1) Związkowi Banków Polskich; 

2) Business Centre Club;  

3) Federacji Przedsiębiorców Polskich; 

4) Konfederacji Lewiatan; 

5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców; 

7) Związkowi Rzemiosła Polskiego. 

Projekt zmiany ustawy zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 
2020 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem -246,40 0 189,64 56,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet państwa -246,40 0 189,64 56,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 246,4 0 -189,64 -56,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet państwa 246,4 0 -189,64 -56,76 0 0 0 0 0 0 0 0 
JST  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 
finansowania  

Koszty wprowadzanych regulacji nie są możliwe do precyzyjnego oszacowania z uwagi na to, 
że w chwili obecnej nie da się oszacować ewentualnej liczby przedsiębiorców oraz podmiotów 
prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych dotkniętych 
utratą płynności finansowej z powodu pandemii COVID-19.  

Źródłem finansowania wydatków związanych z dopłatami do oprocentowania kredytów będzie 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, a w przypadku braku środków lub likwidacji funduszu - 
budżet państwa, poprzez zwiększenie ilości środków w części 20.  

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

W tabeli przedstawiającej wpływ projektu ustawy na sektor finansów publicznych jako rok „0” 
przyjęto 2020 r., pomimo planowanego wejścia w życie w 2021 r. Wynika to z woli przekazania 
w przejrzysty sposób faktycznego wpływu na ten sektor – przesunięcia środków z 2020 r. na 
kolejne lata, a nie konieczności wygospodarowania nowych środków. 

Projekt ustawy zakłada, że dopłaty do oprocentowania będą mogły być udzielane do wysokości 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. W stosunku do obecnie obowiązującego 
brzmienia ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dokonano 
przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi latami. Planuje się, że w latach 2020–2024 
maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym zmienianej 
ustawy, po zmianach wprowadzonych niniejszym projektem, wyniesie 567 600 000 zł, w tym w: 
1) 2020 r. – 50 000 000 zł;  
2) 2021 r. – 271 200 000 zł; 
3) 2022 r. – 189 640 000 zł; 
4) 2023 r. – 56 760 000 zł. 

Wskazane kwoty wydatków oszacowano w oparciu o dotychczasową akcję kredytową banków 
oraz prognozy dopłat, przy założeniu, że w miarę wychodzenia polskiej gospodarki spod wpływu 
pandemii, w roku 2021 odnotujemy wzmożoną akcję kredytową (po wykorzystaniu innych 
instrumentów o charakterze dotacyjnym i z uwzględnieniem 24 miesięcznego okresu stosowania 
dopłat). 

W zakresie oszacowania wydatków na dopłaty przyjęto, że 2021 rok będzie rokiem, w którym 
zainteresowanie kredytami obrotowymi wzrośnie. Stąd założenie, że poprawa płynności 
finansowej będzie stanowiła podstawowy element funkcjonowania przedsiębiorców. Część 
środków będzie przeznaczona na dopłaty do kredytów udzielonych w ubiegłym roku, ale szacuje 
się, że kredyt obrotowy będzie stanowił istotny element pozwalający na utrzymanie prowadzonej 
działalności oraz zachowanie miejsc pracy. Zakłada się, że po kredyty obrotowe w pierwszej 
kolejności będą ubiegać się branże szczególnie dotknięte skutkami pandemii. W projektowanej 
ustawie przyjęto pokrycie odsetek w pełnej wysokości stąd najwyższa kwota dedykowana na 
dopłaty do oprocentowania została określona na rok 2021 i wynika z założenia, że monitorowanie 
wykorzystania środków w całym okresie stosowania dopłat z uwzględnieniem możliwości 
przesunięcia niewykorzystanych środków na kolejne lata, pozwoli w pełni zabezpieczyć 
finansowanie dopłat do kredytów obrotowych. 

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 2020 r) 
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sektor mikro-, małych i 
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W ujęciu 
niepieniężnym 

 
duże przedsiębiorstwa 

Projekt ustawy będzie miał bezpośredni wpływ na cały sektor 
gospodarki, w tym działalność dużych przedsiębiorstw poprzez 
zwiększenie stabilności systemu bezpieczeństwa ekonomicznego 
w sytuacjach kryzysowych (mechanizm dopłat do oprocentowania 
kredytów). 

sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Projekt ustawy będzie miał wpływ na cały sektor gospodarki, w tym 
bezpośrednio na działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez zwiększenie stabilności systemu 
bezpieczeństwa ekonomicznego w sytuacjach kryzysowych 
(mechanizm dopłat do oprocentowania). 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Projekt ustawy będzie mieć pośredni wpływ na wszystkich obywateli 
RP i osoby przebywające na terytorium RP, w tym na rodziny 
i gospodarstwa domowe. Projekt ustawy nie ma bezpośredniego 
wpływu na osoby starsze i osoby niepełnosprawne. 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
 

Projekt ustawy wpływa pośrednio na możliwość uniknięcia strat 
związanych z wystąpieniem kryzysu lub zachwianiem rynku na 
skutek zagrożeń bezpieczeństwa. 

sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Możliwość uniknięcia strat związanych z wystąpieniem kryzysu lub 
zachwianiem rynku. 

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

W tabeli przedstawiającej wpływ projektu ustawy na przedsiębiorców jako rok „0” 
przyjęto 2020 r., pomimo planowanego wejścia w życie w 2021 r. Wynika to z woli 
zachowania spójności z pkt 6 OSR, gdzie za rok „0” również przyjęto 2020 r. 

Projekt wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie wysokości 
dopłat dla przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19. Dopłaty 
będą realizowane w ramach limitu określonego w zmienianej ustawie. 
Przedstawione w tabeli wielkości nie wynikają wyłącznie z projektu, lecz oznaczają 
środki, które otrzyma system bankowy w związku z obowiązywaniem znowelizowanej 
ustawy, a które następnie zaoszczędzą przedsiębiorcy poprzez niższe odsetki od 
kredytów. 

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 

Banki oraz BGK będą musiały zmodyfikować procedury oraz systemy informatyczne w celu ich dostosowania 
do nowych przepisów. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że rozwiązania powinny wpłynąć korzystnie na banki, 
które zdecydują się na zawarcie z BGK umowy o współpracę oraz na przedsiębiorców, którzy dzięki temu skorzystają 
na dopłatach do odsetek od kredytów. 



9. Wpływ na rynek pracy  
Projekt może pośrednio oddziaływać pozytywnie na rynek pracy poprzez zwiększenie poczucia stabilizacji wśród 
przedsiębiorców oraz poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli zatrudnionych u 
przedsiębiorców mających problem z płynnością finansową. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne: ograniczenie  

negatywnych skutków 
gospodarczych wynikających z 
wprowadzenia stanu epidemii 

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 

 

Omówienie 
wpływu 

Proponowane regulacje wdrażają rozwiązania, których celem jest poprawa szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem nadrzędnym jest zapewnienie ochrony przedsiębiorców 
mogących skorzystać dopłat do kredytu bankowego udzielonego na zapewnienie płynności, a także 
zapewnienie stabilności finansowej osobom zatrudnionym przez tych przedsiębiorców.  

Proponowane rozwiązanie ma wpływ na gospodarkę. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Zakłada się, że projektowana ustawa będzie miała krótkie vacatio legis. Wynika to z konieczności podjęcia działań 
w związku z rozprzestrzenieniem się COVID-19. Przewiduje się wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
BGK będzie przekazywał ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów 
sprawozdanie z realizacji Funduszu Dopłat do Oprocentowania.  
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Nie dotyczy 

 


