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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zapewnienie podstawy prawnej dla udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP) pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 

na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną. Realizacja przedsięwzięć ma na celu zapewnienie 

efektywnej i trwałej zmiany w sposobie świadczenia pracy przez pracowników przedsiębiorstw przez 

umożliwienie pracy w formie zdalnej, a także zaspokojenie potrzeby finansowej w zakresie zakupu 

oprogramowania i licencji. Projekt rozporządzenia ma na celu aktywizację mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców w obszarze pracy zdalnej jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada 

się na wzrost produktywności przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy. Proponowane działanie ma 

pośrednio na celu wzmocnienie efektów legislacji, związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej do 

Kodeksu pracy, co więcej ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do atrakcyjnych miejsc pracy dla 

osób zamieszkujących tereny zagrożone trwałą marginalizacją lub miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. Działanie będzie kierowane do przedsiębiorców, którzy mimo pandemii 

COVID-19, nie podjęli na szeroką skalę działań cyfrowych w swoich firmach. Realizacja 

przedmiotowego wsparcia ma zatem odpowiedzieć na problemy kompetencyjne oraz zaspokoić 

potrzeby finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja inwestycji ma bezpośredni 

wpływ na osiągnięcie celu głównego KPO związanego z odbudową i tworzeniem odporności 

społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
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Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej będzie 

stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania KPO. Pomoc na szkolenia i usługi doradcze oraz zakup 

licencji i oprogramowania regulowana projektowanym rozporządzeniem, umożliwi efektywne 

wykorzystanie środków przeznaczonych na doposażenie przedsiębiorców w zakresie pracy zdalnej w 

ramach KPO, a tym samym wpłynie na rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie konkurencyjności 

przedsiębiorców sektora MŚP w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19. Zastosowanie 

mechanizmów systemu popytowego pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na udział 

w usłudze. Podmiotowy charakter ww. mechanizmów, zakładający większą autonomię przedsiębiorcy w 

procesie wyboru usługi, zmniejszy również ryzyko jej niedopasowania do rzeczywistych potrzeb 

przedsiębiorcy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Wymóg zgodności krajowych programów pomocowych z rozporządzeniami Komisji Europejskiej w 

sprawie udzielania pomocy de minimis jest jednolity dla wszystkich krajów członkowskich. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy sektora 

MŚP 

3000  Przedsiębiorcy 

sektora MŚP 

działający na terenie 

całego kraju (poza 

sektorami 

wyłączonymi 

rozporządzeniem)  

Sprawozdawczość KPO Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO 

Przedsiębiorcy (jako 

podmioty realizujące 

przedsięwzięcia) 

Przedsiębiorcy 

działający na terenie 

całego kraju  

Sprawozdawczość KPO  Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO  

Podmioty działające na 

rzecz rozwoju 

gospodarczego (jako 

podmioty realizujące 

przedsięwzięcia) 

 

Podmioty działające 

na terenie całego 

kraju  

Sprawozdawczość KPO  Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO  

Podmioty działające na 

rzecz zatrudnienia, 

rozwoju kapitału 

ludzkiego lub potencjału 

adaptacyjnego 

przedsiębiorców (jako 

podmioty realizujące 

przedsięwzięcia) 

Podmioty działające 

na terenie całego 

kraju  

Sprawozdawczość KPO  Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO  
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Partnerzy społeczni i 

gospodarczy, o których 

mowa w art. 5 pkt 7 

ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki 

rozwoju (jako podmioty 

realizujące 

przedsięwzięcia) 

Partnerzy społeczni i 

gospodarczy 

działający na terenie 

całego kraju 

Sprawozdawczość KPO  Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO  

Stowarzyszenia z 

udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego 

(jako podmioty 

realizujące 

przedsięwzięcia) 

Stowarzyszenia 

udziałem jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

działający na terenie 

całego kraju  

Sprawozdawczość KPO  Zapewnienie 

możliwości 

udzielania pomocy 

de minimis 

przedsiębiorcom w 

ramach KPO  

PARP 1 Ustawa o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Potencjalne 

zwiększenie liczby 

realizowanych 

przedsięwzięć z 

nastawieniem na 

pomoc 

przedsiębiorcom. 

Zwiększenie 

kompetencji i zadań 

PARP 

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

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem opiniowania w trybie przepisów: 

1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) z 

organizacjami: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i 

Forum Związków Zawodowych; 

2)  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) z 

organizacjami: Związek Pracodawców Business Centre Club, Pracodawcami Rzeczypospolitej 

Polskiej, Konfederacją „Lewiatan”, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Związkiem Przedsiębiorców i 

Pracodawców oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.) z Radą Dialogu Społecznego; 

4) ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o 

przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 

759) z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W ramach konsultacji publicznych informacja o projekcie zostanie przesłany do Rzecznika Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

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) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
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Legislacyjny. 

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 Łączni
e (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  
Źródłem finansowania pomocy udzielonej na podstawie projektowanego 

rozporządzenia są środki z KPO. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Pomoc udzielana na warunkach i w trybie określonym w niniejszym 

rozporządzeniu będzie finansowana ze środków KPO. 

W okresie obowiązywania rozporządzenia zakontraktowana zostanie kwota 44 

mln euro.  

W związku z faktem, że tempo wykorzystywania środków (udzielania pomocy) 

uzależnione będzie od uruchomienia konkursu organizowanego przez PARP, nie 

jest możliwe określenie, jakie kwoty pomocy będą przypadały na poszczególne 

lata obowiązywania programu.  

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 Łączn
ie (0-

10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 
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pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Pomoc de minimis udzielana w ramach niniejszego 

rozporządzenia będzie miała pozytywny wpływ na rozwój 

gospodarki ze względu na podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorców po pandemii COVID-19. Poprawa 

funkcjonowania sektora MSP wpłynie pozytywnie na rozwój i 

wzmocnienie sektora dużych przedsiębiorstw m.in. poprzez 

współpracę ze stabilnymi przedsiębiorstwami sektora MŚP. 

Przedmiotowe przepisy nie przewidują udzielania dużym 

przedsiębiorstwom bezpośredniego wsparcia. 
 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Pomoc de minimis udzielana w ramach niniejszego 

rozporządzenia będzie miała pozytywny wpływ na rozwój 

gospodarki ze względu na podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorców. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
 - 

(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 

zwłaszcza w kontekście sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19. 

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób z niepełnosprawnościami 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 
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 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: Projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych dodatkowych obciążeń 

regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Dzięki pomocy na szkolenia oraz usługi doradcze oraz na zakup licencji/ oprogramowania będzie 

możliwe również wspieranie inwestycji w rozwój i podnoszenie kompetencji osób pracujących 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Dodatkowo realizacja przedsięwzięć rozwiąże problem z niedoborem kadr przez 

zwiększenie dostępności zasobów ludzkich zlokalizowanych na obszarze, który dla wielu pracodawców 

z uwagi na bariery geograficzne był dotąd niedostępny. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

X sytuacja i rozwój regionalny 

  sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Udzielanie pomocy de minimis przyczyni się do maksymalizacji wydatkowania 

środków przeznaczonych na realizację zakładanych celów KPO. Udzielanie 

wsparcia w ramach rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rozwój 

gospodarczy i społeczny całego kraju w kontekście pandemii COVID-19. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dzień wejścia w 

życie przepisów pozwala na rozwiązanie zidentyfikowanego problemu i udzielanie pomocy finansowej, w 

ramach KPO. 

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

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

Nie dotyczy 

 


