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Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
(druk nr 553)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju,

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 tej ustawy
(obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji,
wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych, udzielanie pożyczek, gwarancji
oraz poręczeń), lub w formach bezzwrotnych.
Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy, realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju
jest obowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję dla zadań związanych z realizacją
programu, prawidłowo przypisując przychody i koszty na podstawie metod mających
obiektywne uzasadnienie. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody
przypisywania przychodów i kosztów, Polski Fundusz Rozwoju powinien określić w
dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
W noweli zaproponowano, aby realizując program rządowy, Fundusz tworzył 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.
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W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, że wymóg wyodrębnienia funduszu
specjalnego dla każdego programu rządowego ma zapewnić przejrzystość rachunkowości
prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 7 października 2021 r.

(druk sejmowy nr 1632).
Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Projekt nie był
przedmiotem istotnych zmian ani poprawek.
Za przyjęciem ustawy głosowało 318 posłów, przy braku głosów przeciw i 126 głosach
wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator

