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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu Marcin Horała. 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Goluch – główny specjalista, 

agnieszka.goluch@mfipr.gov.pl tel. 22 273 78 89 

Data sporządzenia 01.06.2022 r. 

 

Źródło: art. 24 b ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057 i z 2022 r. poz. 

1079) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej (dział: rozwój 

regionalny): 25. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność jak najszybszego umożliwienia wykorzystania środków pochodzących z pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej przeznaczonej na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz zorganizowania sprawnej dystrybucji tych środków do 

ostatecznych odbiorców - przedsiębiorców. Rezerwa jest nowym, specjalnym instrumentem, wdrożonym na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającym 

pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1). Projektowane rozporządzenie określa 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomocy de minimis oraz podmiot udzielający pomocy, uwzględniając konieczność 

zapewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz 

przejrzystości jej udzielania. Projektowane rozporządzenie zapewni możliwość udzielania wsparcia w ramach rezerwy 

odwołując się do wybranych rodzajów pomocy publicznej wskazanych w rozporządzeniu 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.U. L 187 z 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013., str. 1, z późn. zm.). 

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

Konieczność zapewnienia podstawy prawnej dla udzielania przez Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. pomocy 

przedsiębiorcom ze środków z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. 

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

Krajowe programy pomocowe nie podlegają notyfikacji KE. Pomoc udzielana na ich podstawie musi być zgodna z 

rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 oraz z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. 

1  Umożliwienie 

udzielania wsparcia 

MŚP Podmioty na terenie 

całego kraju (poza 

sektorami wyłączonymi 

rozporządzeniem) 

Sprawozdawczość w ramach 

pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej  

Umożliwienie 

uzyskania pomocy 
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Duże przedsiębiorstwa  Podmioty na terenie 

całego kraju (poza 

sektorami wyłączonymi 

rozporządzeniem). 

Sprawozdawczość w ramach 

pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej  

Umożliwienie 

uzyskania pomocy 

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji publicznych Marszałkom Województw oraz 

reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych i pracodawców. 

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 Łącz

nie 

(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 będą 

środki z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, które są środkami pozabudżetowymi.  

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 pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, zgodnie z przyjętymi 

zasadami przepływów finansowych w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
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Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łączn

ie (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 

niepieniężny

m 

duże przedsiębiorstwa Bezpośrednim efektem realizacji projektowanego działania jest 

umożliwienie uzyskania wsparcia w ramach pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej przez przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, które 

zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z Unii. 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

  

Niemierzalne Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak wpływu – w tym na osoby starsze i niepełnosprawne.  

 

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 

Komentarz: 

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych dodatkowych obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  
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Przyjęcie projektowanej regulacji wpłynie pozytywnie na rynek pracy z uwagi na możliwość finansowania 

przedsięwzięć przedsiębiorców, a tym samym na ich konkurencyjność. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wprowadzone zmiany wpłyną na ostateczną liczbę przedsiębiorców, którzy uzyskają pomoc. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

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

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

Efekty rozporządzenia zostaną zbadane przy pomocy mierników, w postaci osiągniętych wskaźników produktu. 

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

Brak załączników. 

 


