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Nr w wykazie prac  

Wykaz prac legislacyjnych MRPiT poz. 103 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027, przeznaczonego na: 

- pokrycie kosztów realizacji zadań przez ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network 

(EEN), 

- pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem krajowego punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych 

w ramach nowych inicjatyw i programów UE,  

- pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców w ramach programu „Erasmus dla Młodych 

Przedsiębiorców”. 

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

Rekomendowanym rozwiązaniem ww. problemu jest uzupełnienie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1933) o przyjęte przez Unię Europejską nowe 

programy i inicjatywy, które będą funkcjonowały w latach 2021-2027.  

W związku z powyższym proponuje się wskazanie w projekcie ustanowionych przez UE nowych regulacji: 

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program 

na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny 

roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014 i (UE) nr 

652/2014 (Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 1); 

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiającego Program 

działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (Dz. Urz. UE L 172 z 

17.05.2021, str. 53); 

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego 

Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.); 

- komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku 

Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Eurogrupy z dnia 13 marca 2020 r. - Skoordynowana reakcja 

gospodarcza na epidemię COVID-19 (COM(2020) 112);  

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program 

InvestEU i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz. Urz. UE L 107 z 26.03.2021, str. 30); 

-  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program 
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ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania 

obowiązujące w tym programie oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz. Urz. 

UE L 170 z 12.05.2021, str. 1).”. 

Program na rzecz jednolitego rynku zastępuje obowiązujący obecnie Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020). 

Przepisy dotyczące realizacji zadań pozostają w niezmienionym kształcie i wsparcie będzie udzielane przez PARP na 

tych samych zasadach. 

Niewydanie rozporządzenia spowoduje brak podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej przez Agencję i brak 

możliwości wsparcia przez Agencję innych inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców. 

  

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

Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację już funkcjonujących instrumentów pomocy 

finansowej, analiza w tym zakresie nie jest uzasadniona. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

PARP 1  Zapewnienie kontynuacji oferty 

wsparcia finansowego 

Mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcy na 

terenie całego kraju – 

potencjalnie ok. 2 mln 

Raporty projektów 

realizowanych przez PARP 
Możliwość korzystania z 

instrumentów wsparcia  

wdrażanych przez PARP  

Ośrodki Europejskiej Sieci 

Przedsiębiorczości, 

punkt kontaktowy do spraw 

instrumentów finansowych 

adresowanych do 

przedsiębiorców 

31 podmiotów  Raporty z audytów, badań 

prowadzonych przez PARP 
Zapewnienie ciągłości 

finansowania działań 

realizowanych na rzecz sektora 

MŚP 

 

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym organizacjom: 

1) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Konfederacja Lewiatan;  

3) Związek Rzemiosła Polskiego; 

4) Związek Pracodawców Business Centre Club;  

5) Krajowa Izba Gospodarcza; 

6) Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

7) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Planuje się, że konsultacje będą trwały 14 dni. 

 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny oraz na platformie gov.pl.   

 

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  

Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 

jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego państwa. Źródłem finansowania wsparcia udzielanego na podstawie 

projektowanego rozporządzenia są środki z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z 

obowiązującymi zasadami w przypadku finansowania ośrodków Europejskiej Sieci 

Przedsiębiorczości w 60% pochodzi ono ze środków UE, a w pozostałej części, nieobjętej 

finansowaniem z budżetu UE, tj. w wysokości 40% ze środków budżetu państwa.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

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 Kontynuacja wsparcia w ramach przedmiotowego rozporządzenia będzie 

miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców, wpłynie na 

wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności, a w efekcie na rozwój polskiej 

gospodarki. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także 

osób z niepełnosprawnościami i starszych. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja będzie wywierała bezpośrednio i pośrednio wpływ na sytuację i rozwój 

regionalny. Wsparcie uzyskiwane przez przedsiębiorców w ramach realizowanych przez PARP 

zadań będzie wpływało na rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, co 

będzie miało przełożenie na rozwój regionu. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 dotyczącego informowania o 

instrumentach finansowych adresowanych do przedsiębiorców, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. 

 

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

Ewaluacja poszczególnych projektów będzie się odbywać na bieżąco. Planowane efekty określane są w zawieranych przez 

PARP umowach o dotację.  

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

 

 

 

 

 

 

  


