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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 29 października 2021 r.  

 

o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju 

 

(druk nr 553) 

 

U S T A W A   z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1010)  

Art.  21a. 

1. Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu 

Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub 

w formach bezzwrotnych. 

2. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy 

rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji. 

2a. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym 

mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że 

egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których 

udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na 

rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca 

zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych 

do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem 

finansowym. 

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
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za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

2d. Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się art. 297 § 1-3 Kodeksu karnego. 

[3. Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję 

zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5.] 

<3. Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną 

ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5, w tym tworzy dla programu rządowego fundusz 

niezaliczany do kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu 

w grupie zobowiązań jako fundusz specjalny zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości.> 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia oraz 

kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu 

rządowego. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, działając w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę 

określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w ust. 4. 

6. Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego 

wniosek, w celach analityczno-sprawozdawczych, dane dotyczące przedsiębiorców, 

którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie, o którym mowa w ust. 1. 

7. Dane, o których mowa w ust. 6, obejmują: 

1) firmę przedsiębiorcy; 

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3) status przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia; 

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o 

udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD); 

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie; 

6) formę wnioskowanego wsparcia; 

7) nazwa programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie; 

8) wartość wnioskowanego wsparcia; 

http://lex.senat.pl/#/document/16787601?unitId=art(297)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18701388?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
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9) wartość udzielonego wsparcia; 

10) liczba pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r.; 

11) data wpływu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu 

Rozwoju; 

12) data udzielenia wsparcia rozumiana jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju 

decyzji o udzieleniu wsparcia; 

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie wsparcia. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w odniesieniu do danych osobowych 

zgromadzonych na podstawie ust. 6 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.). 

9. Do ochrony danych uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na 

podstawie ust. 6, stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacje poufne w 

rozumieniu przepisów odrębnych, stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych 

tajemnic lub informacji poufnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/68636690?unitId=art(4)pkt(7)&cm=DOCUMENT

