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1.  

Uwaga ogólna Brzmienie art. 6b ust. 10b ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości zostało 
zmienione, w wyniku czego właściwy 
minister pełniący funkcję instytucji 
zarządzającej programem nie 
wydaje rozporządzenia w 
porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki, 
lecz samodzielnie. 

Na mocy art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o 
zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2185) w art. 6b w ust. 10b skreślono wyrazy „w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki”. Przepis ten wszedł w 
życie z dniem 10 listopada 2022 r. Zatem zmianie uległa delegacja 
ustawowa dot. wydania opiniowanego rozporządzenia, w wyniku 
czego minister funduszy i polityki regionalnej (zarządzający 
programem) wydaje je samodzielnie, tj. bez porozumienia z 
ministrem rozwoju i technologii (właściwym do spraw gospodarki). 

  

2.  

Uwaga ogólna Podstawa prawna rozporządzenia 
powinna zostać uzupełniona o Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2185, bowiem ustawa 
z dnia 7 października 2022 r. (o 
której mowa w pkt 1 powyżej) 
zmieniła ustawę o PARP. 
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3.  

Uzasadnienie str. 2 Opis rozdziału 3 dot. działania 
Infrastruktura drogowa zawiera 
błędy. 

Błędnie opisano zawartość przepisów rozporządzenia, bowiem: 
- to § 6 zawiera zadania możliwe do realizacji w ramach działania, 
na realizacje których może być udzielana pomoc finansowa, 
- a § 7 określa podmioty uprawnione do wnioskowania o pomoc 
finansową w działaniu. 

  

 
 
 


