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Rozporządzenie  

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
1)

 

z dnia……………………2018 r. 

w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania 

decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego 

Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o 

wsparciu 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 

inwestycji (Dz. U. … poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powierza się Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, zwanej dalej „zarządzającym obszarem”, jako zarządzającemu Krakowskim 

Parkiem Technologicznym, wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki 

decyzji o wsparciu na terenie obszaru pozostającego w jej właściwości. 

§ 2. Powierza się zarządzającemu obszarem wykonywanie kontroli realizacji warunków 

zawartych w decyzjach o wsparciu, o których mowa w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

             I TECHNOLOGII 

                                                 

1)
 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – 

gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 

stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii (Dz. U. poz. 93). 
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Uzasadnienie 

Niniejszy akt wykonawczy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. … poz. 

…). Rozporządzenie zawiera upoważnienie dla zarządzającego obszarem do wydawania 

decyzji o wsparciu oraz ich kontroli na podległym mu obszarze. Celem upoważnienia jest 

usprawnienie procesu wydawania decyzji o wsparciu. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji do wydawania, uchylania, wygaszania i cofania 

decyzji o wsparciu stosuje się przepisy kodeksu postepowania administracyjnego. 

Upoważnienie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą organy 

administracji publicznej szczebla centralnego powinny realizować wyłącznie te zadania, które  

nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy. Zarządzający obszarami, 

będący zarządzającymi strefami na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o 

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 poz. 650), 

posiadają odpowiednie doświadczenie oraz instrumenty do wykonywania tego typu działań, 

co pozwoli na efektywne wydawanie decyzji o wsparciu. Jednocześnie przepisy 

rozporządzenia są korzystne dla przedsiębiorców ubiegających się o decyzję o wsparciu. Cały 

proces wydawania decyzji o wsparciu realizowany będzie bowiem przez spółkę zarządzającą 

obszarem właściwą ze względu na lokalizację inwestycji, świadczącą na rzecz inwestora 

także inne usługi wskazane w ustawie. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji, o 

której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Z  uwagi na to, że projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki 

wykonywania działalności gospodarczej, nie podlega regulacji określonej uchwałą nr 20 

Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia 

w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i 

organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania 

opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006  z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowane rozporządzenie zostanie 

udostępnione na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dniem przekazania go 

do uzgodnień międzyresortowych. Stosownie do postanowień § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projektowane 

rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji z dniem skierowania do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

publicznych. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców, poza tym, że cały proces wydawania decyzji o wsparciu 

realizowany będzie przez spółkę zarządzającą obszarem właściwą ze względu na lokalizację 

inwestycji, świadczącą na rzecz inwestora także inne usługi wskazane w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. 

Z uwagi na uchwalenie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 

przez parlament, przekazanie do podpisu prezydenta RP i jej prawdopodobny bliski termin 

wejścia w życie, niezbędne jest niezwłoczne wydanie projektowanego rozporządzenia. Bez 

jego wydania zarządzający obszarem nie będzie mógł wydawać decyzji o wsparciu oraz 

dokonywać kontroli realizacji warunków zawartych w decyzjach. W związku z tym zasadne 

jest wejście w życie rozporządzenia z dniem jego ogłoszenia. 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 


