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Uzasadnienie 

1. Potrzeba i cel wydania aktu 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1871 oraz z 2020 r. poz. 1023), zwane dalej „rozporządzeniem sprawozdawczym”, zostało 

wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 743), zwanej dalej „Ustawą”. Zgodnie z ww. przepisem, Rada Ministrów określi, 

w drodze rozporządzenia zakres sprawozdań i informacji o nieudzieleniu pomocy, terminy ich 

składania, okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy, mając na uwadze zapewnienie 

skuteczności monitorowania pomocy publicznej oraz konieczność uwzględnienia technicznych 

uwarunkowań związanych z przekazywaniem sprawozdań i informacji o nieudzieleniu pomocy 

z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania, Rejestracji 

i Monitorowania Pomocy Publicznej). 

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia sprawozdawczego wynika z konieczności dostosowania 

tego aktu do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz zmiany systemu teleinformatycznego 

służącego do monitorowania pomocy publicznej – SHRIMP wersja 2. Zgodnie z art. 32 ust. 1 

Ustawy, każdy podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania 

sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej. Sprawozdania te są przekazywane poprzez 

specjalnie utworzony do tego celu system teleinformatyczny SHRIMP, którego pierwsza wersja 

była tworzona w latach 2004–2006. Ze względu na postęp w branży informatycznej oraz 

zmiany w zakresie stosowanego oprogramowania i przeglądarek internetowych, system 

SHRIMP wymagał zmodernizowania i dostosowania do obecnych technologii, w związku 

z czym zaprojektowano i utworzono nowy system SHRIMP wersja 2, w którym dostosowano 

zakres informacji podawanych w sprawozdaniu do obecnych potrzeb i wymogów w zakresie 

raportowania pomocy publicznej. W związku z tym, wraz ze zmianą przepisów rozporządzenia 

sprawozdawczego zmienia się także załącznik nr 1, zawierający wzór sprawozdania 

o udzielonej pomocy publicznej oraz instrukcję jego sporządzania. W załączniku znajdują się 

także wykazy zawierające kody sprawozdawcze, w tym kody ustaw, kody przeznaczeń i kody 

form pomocy. Jedną ze zmian jest aktualizacja nazwy przeznaczenia pomocy publicznej 

rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, wynikające 

z komunikatu Komisji – Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu 
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wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 oraz zmiana załącznika do 

komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów 

eksportowych (2021/C 34/06) (Dz. Urz. UE C 34 z 01.02.2021, str. 6), a następnie komunikatu 

Komisji – Szósta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID oraz zmiana załącznika do komunikatu 

Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów 

eksportowych (2021/C 473/09) (Dz. Urz. UE C 473 z 24.11.2021, str. 1). Projekt 

rozporządzenia obejmuje także zmiany wykazu przeznaczeń wynikające: 

• ze zmian rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 651/2014”, 

• z komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 

153 z 29.04.2021, str. 1) na lata 2022–2027, 

• z komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu 

i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (CEEAG) (Dz. Urz. UE C 80 

z 18.02.2022, str. 1), 

• z komunikatu Komisji – Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE C 131 I z 24.03.2022 r., 

str. 1). 

Z uwagi na ciążące na państwie członkowskim UE wymogi w zakresie monitorowania 

i przejrzystości pomocy oraz zmieniające się otoczenie prawne, niezbędne jest również 

zaktualizowanie wykazu ustaw, na postawie których pomoc może być udzielana oraz form 

pomocy publicznej, a także uzupełnienie sprawozdania o informację dotyczącą lokalizacji 

przedsięwzięcia lub miejsca prowadzenia działalności objętej pomocą. 

 

2. Opis proponowanych rozwiązań 

W § 1 pkt 1 lit. a projektu proponuje się zmianę zakresu informacji przedstawianych 

w sprawozdaniu, określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia sprawozdawczego, polegającą na: 

uporządkowaniu informacji o podstawach prawnych udzielanej pomocy m.in. poprzez 

wskazanie z nazwy rodzaju podstawy prawnej wykazywanej w danym polu (ustawa, 
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rozporządzenie, uchwała), wprowadzenie terminów „akt ogólny pomocy” oraz „akt 

szczegółowy pomocy”, a także dodaniu informacji o lokalizacji przedsięwzięcia lub miejsca 

prowadzenia działalności objętej pomocą oraz zniesieniu obowiązku przekazywania informacji 

o płatnościach/zwrotach realizowanych w związku z udzieloną pomocą. 

W związku z ww. zmianami zmienił się załącznik nr 1 do rozporządzenia sprawozdawczego. 

Celem uproszczenia obowiązku dotyczącego przedstawiania informacji o podstawie prawnej 

udzielenia pomocy uchylono regulację dotyczącą podawania na warunkach obligatoryjnych 

w polu 3b informacji o przepisie rozporządzenia. Określono bowiem, że w polu 3a należy podać 

akt wykonawczy do ustawy (rozporządzenie) i ewentualnie jego przepis, a w polu 3b należy 

podać zupełnie inną informację, a mianowicie akt organu samorządu terytorialnego (uchwała) 

lub inny program pomocowy i ewentualnie jego przepis. 

Dotychczasowe pole 3c wzoru sprawozdania rozdzielono na kilka pól o nazwach: data aktu 

ogólnego pomocy, symbol aktu ogólnego pomocy, opis aktu ogólnego pomocy (pola 4a-4c), 

oraz symbol zmienianego aktu ogólnego pomocy (pole 4d), a także symbol i opis aktu 

szczegółowego (pole 6) oraz uchwała (pole 3b). Akt ogólny pomocy zdefiniowano jako akt 

o charakterze indywidualnym, na podstawie którego konkretny beneficjent (beneficjenci) nabył 

prawo do pomocy, np. umowa, decyzja. W przypadku gdy prawo do otrzymania pomocy 

uzależnione jest jedynie od złożenia wniosku (bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia 

umowy), jako akt ogólny należy podać ten wniosek, a jako datę aktu ogólnego pomocy – dzień 

złożenia tego wniosku. Uzasadnione jest to tym, że w ww. przypadku w dniu złożenia wniosku 

beneficjent nabywa prawo do pomocy i na ten dzień bada się warunki dopuszczalności pomocy. 

W sytuacji braku wewnętrznego oznaczenia danego aktu ogólnego pomocy lub 

niewystępowania tego aktu w polu 4b należy wprowadzić numer/określenie techniczne zgodnie 

z Instrukcją sporządzenia sprawozdania. W momencie gdy akt ogólny pomocy nie występuje 

albo gdy jest on podstawą udzielenia pomocy o nieokreślonej wartości lub jest określona 

jedynie jej maksymalna intensywność, istotne staje się podanie w sprawozdaniu symbolu 

i opisu aktu szczegółowego pomocy konkretyzującego wartość pomocy, np. znak i opis faktury, 

oznaczenie zeznania podatkowego. Niniejszy rozdział informacji porządkuje informacje 

o podstawie prawnej udzielenia pomocy przedstawiane w sprawozdaniu, umożliwia dodawanie 

kolejnych przypadków pomocy udzielonej w ramach tego samego aktu ogólnego pomocy, ale 

różniącej się formą, przeznaczeniem, środkiem pomocowym, dniem udzielenia pomocy lub 

aktem szczegółowym pomocy. Wprowadzenie symbolu aktu ogólnego pomocy jako 

wyodrębnionej i kluczowej pozycji w sprawozdaniu pozwala na monitorowanie pomocy 
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udzielonej w ramach tego samego aktu, którego potrzeba wynika m.in. z wytycznych Komisji 

dotyczących kodowania informacji o pomocy w Transparency Award Module (portalu unijnym 

służącym do gromadzenia i udostępniania informacji o każdej pomocy indywidualnej 

udzielonej w Unii Europejskiej, o wartości przekraczającej wskazany pułap).  

W związku z wprowadzeniem sprawozdawczości opartej na akcie ogólnym pomocy 

w Instrukcji sporządzenia sprawozdania doprecyzowano zasadę sprawozdawczą, zgodnie 

z którą dane o beneficjencie pomocy i przedsięwzięciu podaje się według stanu na dzień 

wydania aktu ogólnego pomocy (zawarcia umowy, wydania decyzji czy złożenia wniosku) i nie 

podlegają one zmianom przez cały okres realizacji pomocy. Uzasadnione jest to regułą, iż 

w dacie aktu ogólnego pomocy beneficjent nabywa prawo do pomocy i na ten dzień weryfikuje 

się warunki dopuszczalności pomocy i ustala maksymalną intensywność pomocy. 

W przypadku braku aktu ogólnego pomocy wszystkie informacje o udzielonej pomocy podaje 

się tak jak dotychczas, czyli według stanu na dzień udzielenia pomocy. 

Dodawana w § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia sprawozdawczego informacja o lokalizacji 

przedsięwzięcia lub miejsca prowadzenia działalności, w związku z którą jest udzielana pomoc, 

będzie podawana w formie kodu jednostki terytorialnej NUTS, co zapewni zgodność m.in. 

z wytycznymi Komisji dotyczącymi kodowania informacji o pomocy w Transparency Award 

Module. Informacja ta częściowo już wynika z formularzy informacji składanych przez 

beneficjentów przy ubieganiu się o pomoc. W zależności od rodzaju pomocy, o jaką wnioskuje 

podmiot, wypełnia on odpowiedni formularz, którego wzór określono w załącznikach do:  

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, 

z późn. zm.), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312, z późn. zm.). 

Wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przekazywania do Komisji 

Europejskiej informacji o wartości pomocy udzielonej na obszarach o danym statusie. Zgodnie 

z art. 107 ust. 3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla każdego z regionów jest 

określany status, od którego zależy możliwość udzielenia pomocy oraz maksymalna wartość 

wsparcia (intensywność pomocy), z jakiego może skorzystać przedsiębiorca dokonujący 

inwestycji lub prowadzący działalność w tym regionie. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia 
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Komisji nr 651/2014 oraz z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 140 z 30.04.2004, str. 1, 

z późn. zm.) państwo członkowskie jest zobowiązane do przekazywania rocznego 

sprawozdania o pomocy udzielonej w Polsce na podstawie wszystkich środków pomocowych 

z uwzględnieniem statusu regionu. Intensywność pomocy dla danego regionu jest określona 

w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy. 

W § 1 pkt 1 lit. b projektu uchylono obowiązek przekazywania informacji o płatnościach 

realizowanych w związku z pomocą udzielaną na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym, ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, tj. o dacie realizacji płatności i wartości płatności bądź 

dacie zwrotu pomocy lub jej części i wartości zwróconej pomocy. Wiąże się to z tym, iż dane 

te nie są niezbędne do monitorowania pomocy publicznej, a jednocześnie ich wprowadzenie 

stanowiło dodatkowe obciążenie administracyjne dla podmiotów sporządzających 

sprawozdania o udzielonej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. Wprowadzanie 

informacji o płatnościach miało na celu umożliwienie porównywania informacji o wartości 

pomocy, do której beneficjent nabył prawo w danym roku z wartością pomocy wypłacaną 

w poszczególnych latach. Jednak dane te nie były rzetelnie przekazywane przez wszystkie 

podmioty udzielające pomocy, a tym samym nie były wykorzystywane. W związku 

z uchyleniem ust. 1b w § 2 rozporządzenia sprawozdawczego, który precyzuje jakie płatności 

miały być wprowadzane do aplikacji SHRIMP, proponuje się zmianę brzmienia § 8a ust. 1 

w odniesieniu do wprowadzania informacji o płatnościach (§ 1 pkt 3 lit. a projektu). 

W § 1 pkt 2 projekt przewiduje uchylenie przepisu § 3 rozporządzenia sprawozdawczego, 

dotyczącego przekazywania sprawozdań o pomocy udzielonej w ramach notyfikowanego 

programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 

3 mln euro. Obowiązek przesyłania takiego sprawozdania wynika z wytycznych w sprawie 

pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013, str. 1), które wygasły 

w dniu 31 grudnia 2021 r., a nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 

2022–2027 takiego obowiązku nie nakładają. Z tego względu, proponuje się uchylenie także 

przepisu § 7 określającego termin przekazania ww. sprawozdania oraz uchylenie załącznika 

nr 2 do rozporządzenia sprawozdawczego, który określał wzór takiego sprawozdania (§ 1 pkt 5 

projektu). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=PL
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W § 1 pkt 3 projektu zmienia brzmienie § 8a rozporządzenia sprawozdawczego nie tylko 

w związku z uchyleniem obowiązku przekazywania informacji o płatnościach, ale i w związku 

z koniecznością doprecyzowania pojęcia zmiany wartości udzielonej pomocy. W sprawozdaniu 

o udzielonej pomocy, kwota pomocy może być wyrażona w wartości nominalnej jak 

i ekwiwalentem dotacji brutto (EDB), obliczonym zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 

pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. poz. 461). Z uwagi na to, 

iż dostępny limit pomocy i intensywność pomocy są określane w odniesieniu do wartości 

pomocy brutto, nowe brzmienie § 8a rozporządzenia sprawozdawczego doprecyzowuje, iż 

konieczność aktualizacji sprawozdania występuje jedynie w przypadku zmiany wartości 

pomocy brutto. 

W § 1 pkt 4 projektu przewiduje się zmianę brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia 

sprawozdawczego w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w § 2 ust. 1 tego 

rozporządzenia. W załączniku wprowadza się wzór sprawozdania zgodny z zakresem 

informacji określonym w § 1 pkt 1 lit. a projektu. Sporządzenie sprawozdania według ww. 

wzoru niezbędne jest w celu jego wczytania w formacie csv do aplikacji SHRIMP lub jego 

przekazania za pośrednictwem interfejsu API. W Instrukcji sporządzenia sprawozdania wykaz 

ustaw uzupełniono o te akty prawne, które zostały uchwalone od czasu ostatniej nowelizacji 

rozporządzenia sprawozdawczego i nie posiadają indywidualnego kodu w sprawozdawczości, 

a na podstawie których może być udzielana pomoc publiczna. W przypadku ustaw 

nieposiadających odrębnego kodu w sprawozdaniu podaje się kod ogólny - 9.99, który wymaga 

ręcznego doprecyzowania w kolejnym polu. Z uwagi na różnorodne formy podawania nazwy 

ustawy o kodzie ogólnym, niezmiernie trudne jest monitorowanie takiej pomocy 

i opracowywanie raportu, a publikowane dane są często niepełne. Aktualizacja wykazu kodów 

ustaw usprawni pracę osób sporządzających sprawozdania, zwiększy porównywalność 

informacji o pomocy publicznej i umożliwi sprawne monitorowanie pomocy udzielanej na 

podstawie poszczególnych ustaw. 

W wykazie form pomocy dodano kod dla pomocy w formie umorzenia podatku (A2.8.1) oraz 

w formie odpisu na fundusz na cele inwestycyjne (A2.18) oraz zmieniono opisy do kilku 

istniejących już kodów, tj.: 

1. formę oznaczoną kodem A2.7 – zaniechanie poboru opłaty zmieniono na zaniechanie 

poboru opłaty lub odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych, 
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2. formę oznaczoną kodem C1.4 – pożyczki warunkowo umorzone zmieniono na pożyczki lub 

kredyty warunkowo umorzone (w całości lub w części), 

3. formę oznaczoną kodem A2.10 – umorzenie opłaty (składki, wpłaty) zmieniono na 

umorzenie w całości lub części opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki wpłaty) 

wraz z odsetkami za zwłokę, 

4. do form oznaczonych kodami A2.10, A2.11, C2.4, C2.4.1, C2.5, C2.5.1 – dodano określenie 

należności cywilnoprawnej. 

Wykaz przeznaczeń pomocy uzupełniono o nowe kody w związku ze: 

• zmianami rozporządzenia nr 651/2014, ogłoszonymi w dniu 20 czerwca 2017 r.1 oraz 

w dniu 29 lipca 2021 r.2, 

• komunikatem Komisji – Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–

2027, 

• komunikatem Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu 

i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (CEEAG), 

• komunikatem Komisji – Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. 

W związku ze zmianą zakresu informacji podawanych w sprawozdaniu, określonych 

w § 2 ust. 1 rozporządzenia sprawozdawczego, z Instrukcji sporządzania sprawozdania 

usunięto część dotyczącą płatności/zwrotu (części) pomocy, a dodano wyjaśnienia do kodu 

jednostki terytorialnej NUTS właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia lub miejsca 

prowadzenia działalności objętej pomocą. 

W Instrukcji, w części dotyczącej form prawnych beneficjenta zmieniono także opis do kodu 

1.D poprzez zastąpienie wyrażeń „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka 

akcyjna albo spółka akcyjna” wyrażeniem „podmiot” tak aby kodem tym oznaczano wszystkie 

podmioty, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które 

                                                           
1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 

w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek 

zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej 

oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych 

(Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1). 
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 270 

z 29.07.2021, str. 39). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjvguzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtge3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtge3ti
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posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wymienienie form prawnych 

prowadzenia działalności implikowało liczne błędy sprawozdawcze, gdyż sugerowało osobom 

sporządzającym sprawozdanie ich wskazanie nawet w sytuacji gdy podmiot publiczny nie 

posiadał uprawnień przedsiębiorcy dominującego w spółce beneficjenta. 

W § 1 pkt 6 w celu rozstrzygnięcia pojawiających się podczas sporządzania sprawozdania 

wątpliwości, doprecyzowano Uwagi do Instrukcji sporządzenia sprawozdania o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. 

W § 2 projektu zaproponowano przepis przejściowy określający zasady sporządzenia 

sprawozdania o udzielonej pomocy w zależności od dnia jej udzielenia. Należy zauważyć, że 

sprawozdanie pomocy jest czynnością wtórną do udzielenia pomocy. Zgodnie z § 6 ust. 2 

rozporządzenia sprawozdawczego, sprawozdania o udzielonej pomocy, o których mowa w § 2 

ust. 1, sporządza się i przekazuje w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy, a zatem jest 

zasadne, aby do pomocy udzielonej do czasu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego 

stosować dotychczasowe przepisy, a pomoc udzieloną po wejściu w życie przepisów 

zmienionych sprawozdawać zgodnie z nowymi przepisami i kodami wprowadzonymi niniejszą 

nowelizacją. 

W § 3 projektu proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 2 i 5 projektu wejdą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., ponieważ przepisy te są 

związane z treścią wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020, 

które wygasły w dniu 31 grudnia 2021 r. Nadanie mocy wstecznej temu przepisowi nie jest 

sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, gdyż nie wprowadza on nowego 

obowiązku, a jedynie w celach porządkujących uchyla dotychczasowy obowiązek sporządzenia 

sprawozdania o pomocy udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy 

regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, w odniesieniu do wszystkich 

podmiotów udzielających danej pomocy. Natomiast rozszerzenie obowiązku 

sprawozdawczego wprowadzonego poprzez zmianę § 2 ust. 1  o informację dotyczącą kodu 

jednostki terytorialnej NUTS lokalizacji przedsięwzięcia lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej zostanie odłożone w czasie i wejdzie w życie dopiero w stosunku do pomocy 

udzielonej po 31 grudnia 2022 roku, tak aby  umożliwić wprowadzenie pożądanych zmian 

w formularzach informacji składanych przez beneficjentów przy ubieganiu się o pomoc. 
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3. Pozostałe informacje 

Projekt nie będzie miał wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Przedkładany projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym 

nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia innym właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu rozporządzenia odbyły się w grudniu 2021 r. 

Zakres, przebieg i wyniki konsultacji i opiniowania są przedstawione w Raporcie z opiniowania 

i konsultacji oraz w Tabeli uwag. 

 

 

 

 

 


