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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Powodem nowelizacji rozporządzenia jest wejście w życie, z dniem 1 stycznia 2021 r., ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492 i 1517). Fakt ten spowodował 

konieczność zmiany przywołanych obecnie w załączniku do rozporządzenia artykułów uchylanej ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288). 

 

Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest delegacja ustawowa zawarta w art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 818), upoważniająca ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do określenia, w drodze 

rozporządzenia, warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych 

nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, a także ich stawek procentowych.  

 

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

 

Dostosowanie przepisów rozporządzenia polega na aktualizacji załącznika określającego kategorie występujących 

nieprawidłowości i wartość procentową nakładanych korekt finansowych. Odniesienia do artykułów ustawy uchylanej z 

dniem 1 stycznia 2021 r., zostaną zastąpione nowymi, wynikającymi z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

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

 

Wymóg ustalania i nakładania korekt finansowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnosi się w równym 

zakresie do wszystkich państw członkowskich UE. Praktyka w przedmiotowym zakresie nie jest jednolita, w części 

państw członkowskich stosowane są bezpośrednio właściwe wytyczne Komisji Europejskiej, które znajdują umocowanie 

w umowach podpisywanych z beneficjentami programów operacyjnych. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 



Instytucje Zarządzające, 

Pośredniczące, Wdrażające 

odpowiedzialne za 

identyfikowanie 

nieprawidłowości i 

nakładanie korekt 

finansowych i 

pomniejszanie wydatków 

kwalifikowalnych 

 Opisy systemów zarządzania i 

kontroli 

Konieczność stosowania 

dokumentu w procesie 

ustalania wartości 

stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Beneficjenci programów 

operacyjnych 

  W przypadku popełnienia 

nieprawidłowości w zakresie 

realizowanych procedur 

udzielania zamówień 

beneficjenci – zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym wspólne 

przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającym przepisy 

ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320, z późn. 

zm.) – są zobowiązani do 

zwrotu środków 

wydatkowanych w sposób 

nieprawidłowy. Dokument 

będzie służył szacowaniu 

wartości tych środków. 

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

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

 
Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie zostaną przeprowadzone m.in. wśród organizacji przedsiębiorców,  
co do których obowiązek konsultacji wynika z przepisów (m.in. BCC, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba 
Gospodarcza). Planowany termin uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania przewiduje się na listopad 2020 r.; 
czas ich trwania wyniesie 7 dni. 

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 Łącznie (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  

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Brak 

 

 

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 Łącznie (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 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

Projekt nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie nie wpływa na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

 

 

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  

 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie, poprzez aktualizację odniesień do obowiązujących przepisów w 

zakresie prawa zamówień publicznych, przyczyni się do właściwej realizacji procesu wdrażania 

programów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Dzień wejścia w życie przepisów pozwala na rozwiązanie zidentyfikowanego problemu. 

 

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

 

Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna. 

 

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

 

Brak 

 

  
 


