
Projekt z 28.10.2019

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia …….… 2019 r.

w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 

i 1063) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem UOKiK”, 

oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministrem 

Finansów”.

§ 2. 1. Prezes UOKiK udostępnia aplikację SHRIMP użytkownikowi wyznaczonemu 

przez podmiot udzielający pomocy inny niż organ Krajowej Administracji Skarbowej, 

zwanemu dalej „użytkownikiem głównym”, na podstawie wniosku przekazywanego na 

formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek zawiera w szczególności dane identyfikujące podmiot udzielający pomocy 

oraz użytkownika głównego.

3. Wniosek składa się w formie papierowej albo elektronicznej.

4. Podmiotom udzielającym pomocy na podstawie aktu normatywnego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, dostęp jest udzielany bezterminowo.

5. Podmiotom udzielającym pomocy na podstawie umowy, decyzji lub uchwały, dostęp 

jest udzielany na czas niezbędny do realizacji obowiązków sprawozdawczych.

6. Prezes UOKiK, w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje 

użytkownikowi głównemu identyfikator (login) i hasło dostępu umożliwiające korzystanie 

z aplikacji SHRIMP pocztą elektroniczną, na adres wskazany we wniosku.

7. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UOKiK przekazuje 

użytkownikowi głównemu również informację o terminie, do którego udzielono dostępu do 

aplikacji SHRIMP. Na prośbę podmiotu udzielającego pomocy termin ten może zostać 

przedłużony lub dostęp do aplikacji SHRIMP może zostać przywrócony.

8. W przypadku zmiany danych identyfikujących podmiot udzielający pomocy lub 

użytkownika głównego, lub zmiany związanej z uprawnieniami do udzielania pomocy 

publicznej, podmiot udzielający pomocy przekazuje nowe dane na formularzu zgłoszeniowym, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.
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9. Podmiot udzielający pomocy może wyznaczyć dodatkowych użytkowników aplikacji 

SHRIMP, zwanych dalej „użytkownikami pomocniczymi”, którym dostępu do aplikacji 

SHRIMP udziela użytkownik główny.

10. Użytkownik główny przekazuje użytkownikom pomocniczym identyfikatory (loginy) 

i hasła dostępu utworzone z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz zamieszcza w aplikacji 

SHRIMP informacje identyfikujące użytkowników pomocniczych obejmujące imię 

i nazwisko, komórkę organizacyjną, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, 

a w przypadku zmiany tych informacji dokonuje w aplikacji SHRIMP ich aktualizacji.

§ 3. 1. Minister Finansów udostępnia aplikację SHRIMP użytkownikom wyznaczonym 

przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie wniosku przekazywanego na 

formularzu zgłoszeniowym SH1, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wniosek składa się w formie papierowej albo elektronicznej.

3. Minister Finansów w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, przekazuje użytkownikowi identyfikator (login) i hasło dostępu umożliwiające 

korzystanie z aplikacji SHRIMP pocztą elektroniczną, na adres wskazany we wniosku.

4. W przypadku wycofania danego użytkownika aplikacji SHRIMP lub zmiany danych 

identyfikujących tego użytkownika lub jego uprawnień, właściwy organ Krajowej 

Administracji Skarbowej przekazuje Ministrowi Finansów aktualizację zgłoszenia w terminie 

7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Aktualizację zgłoszenia przekazuje się na formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Dostępy do aplikacji SHRIMP udzielone przez Prezesa UOKiK lub użytkowników 

głównych oraz Ministra Finansów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują 

ważność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.1)

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Daniel Mańkowski
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w 
sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2018 r. poz. 712), które traci moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1063).
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