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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 

 

(druk nr 684) 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.)  

Art. 31. 

1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w 

szczególności: 

1)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i 

placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi 

placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na 

obszarze danego województwa; 

2)   wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

3)   (uchylony); 

4)   współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48; 

5)   wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego: 

a)  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół 

publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół 

i placówek niepublicznych, 

b)  w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 

6)   realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i 

lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa; 

6a) (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego; 

7)  organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy 

współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 

8)   współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

9)   bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania 

związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi 

szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i 
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organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo 

dydaktyczno-wychowawcze; 

10)  wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach; 

11)  współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania 

i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

12)  współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu 

zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów; 

13)  koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na 

obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych; 

14)  wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w 

zakresie obronności. 

[2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju , a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u, 

mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.] 

<2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. 

zm.) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. …), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u, mogą określać 

zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.> 

3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851)  

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1-52 pominięto) 

53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

<53a) przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. …), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne 

przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot – w części 

zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego;> 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytułu wywłaszczenia 
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nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości 

uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu. 

(ust. 1a – 10 pominięto) 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. O GOSPODAROWANIU NIEKTÓRYMI 

SKŁADNIKAMI MIENIA SKARBU PAŃSTWA ORAZ O AGENCJI MIENIA 

WOJSKOWEGO (Dz. U. z 2013 r. poz. 712)  

Art. 7. 

1. Zadaniem Agencji jest w szczególności: 

1)   gospodarowanie, 

2)   utrzymywanie, 

3)   uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia, o którym mowa w 

art. 2. 

2. Zadaniem Agencji jest również wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony 

Narodowej na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i 

przepisów o przedsiębiorstwach państwowych. 

3. Agencja może prowadzić na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych oraz zawierać umowy wynikające z tych postępowań, w 

tym również udzielanych na zasadach szczególnych, finansowanych z budżetu 

Ministerstwa Obrony Narodowej. 

3a. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, wszczęte i 

niezakończone przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki 

organizacyjne podległe temu Ministrowi. 

4. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych 

pochodzących z przychodów własnych, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i 

uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi i naprawy zakładowe w 

celu przekazania ich urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz 

jednostkom podporządkowanym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej do 

użytkowania na podstawie umowy określającej w szczególności zasady użytkowania i 

warunki płatności. 

5. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków 

zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych 

postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra 
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Obrony Narodowej i jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim 

przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków własnych Agencji, z 

zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej 

ze środków budżetowych Ministra Obrony Narodowej. 

6. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony 

Narodowej i jednostkom podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i 

usług, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie umowy określającej zasady 

korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z uwzględnieniem 

wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków budżetowych na nabycie 

przedmiotu dostaw i usług. 

[7. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej Agencja może realizować zadania 

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 

712, z późn. zm.
4)

).] 

<7. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej Agencja może realizować 

zadania związane z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), oraz może występować o dofinansowanie 

projektów, o których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. ...), realizować oraz rozliczać te projekty.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) 

Art. 50. 

(ust. 1 – 2o pominięto) 

[3.  Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom 

sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.] 

<3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
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w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych.> 

<3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o 

których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w 

załączniku I lub w załączniku II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego 

niezbędnym.> 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 

5 i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko 

lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 

pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

[9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom 

pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń 

rodzinnych.] 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 

zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
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regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, a także – w zakresie niezbędnym do 

realizacji świadczeń rodzinnych – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.> 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład 

za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając 

ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności: 

1)   koszty wyszukania informacji; 

2)   koszty sporządzenia zaświadczenia. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 
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14)    podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)  

Art. 4. 

1. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej 

w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: 

  1) przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; 

  2)   eksportu; 

  3)   rozwoju regionalnego; 

  4)   działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej; 

  5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów 

ludzkich; 

  6)   rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. 

1a. [Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. 

zm.
2)

) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984):] 

<Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 

1206, z późn. zm.), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. ….):> 

 1)  jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, 

udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub 

 2)  jako beneficjent. 

<1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub 

fundusz funduszy, o których mowa w rozporządzeniu 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).> 

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku. 

2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności: 

  1)   badanie roli mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w gospodarce; 

  2)   analizowanie administracyjnych, prawnych i finansowych barier rozwoju 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 
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  3)   opracowywanie corocznych raportów w zakresie określonym w pkt 2 i ich 

rozpowszechnianie, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej; 

  4)   gromadzenie i udostępnianie informacji o programach pomocowych w rozumieniu 

przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. (uchylony). 

4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy w szczególności: 

  1) działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa; 

  2)  wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych 

w zakresie rozwoju innowacyjności; 

  3)  przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność 

innowacyjną; 

  4)  wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i 

przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności; 

  5)   wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz 

wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, 

centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości i parki technologiczne; 

  6) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności. 

 

Art. 6b. 

 1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

  1)   przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą; 

  2)  podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 

  3)  podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców; 

  4)  jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

  5)  podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

  6)   partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

  7)  organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym reprezentatywnym w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 

100, poz. 1080, z późn. zm.); 

  8)  jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.); 

  9)  stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

  1)   organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

  2)   uczelnię; 

  3)   jednostkę naukową; 

  4)   inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

  5)   przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

  1)   bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem"; 

  2)   pożyczek; 

  3)   finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej. 
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3. Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki: 

  1)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

  2)  podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, 

jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

  3)   podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który: 

a)  posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b)  pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego, lub 

c)  
(
naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej umowy. 

  4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego zaległości z 

tytułu należności publicznoprawnych, ubiegającego się lub otrzymującego wsparcie lub 

pożyczkę na działanie określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. h, jeżeli przedsiębiorca ten 

zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z 

odroczenia terminu płatności. 

4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich 

wykorzystania. 

4a. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia wsparcia, w 

szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty 

wsparcia. 

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z 

którego ten podmiot: 

  1)   udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub 

  2)   udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub 

  3)   obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie 

rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub 

  4)   dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi 

przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka" 

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z 

umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń, 

objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji. 

6. 
(30)

 Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu 

ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia 

przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem 

tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami 

wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. 

7. 
(31)

 Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania 

umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował 
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fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz 

kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami, 

jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, 

powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji 

funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem. 

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności: 

  1)   szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej; 

  2)   wielkość pomocy finansowej; 

  3)   szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej; 

  4)   sposób wypłaty pomocy finansowej; 

  5)   sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej; 

  6)   warunki rozwiązania umowy; 

  7)   warunki zwrotu pomocy finansowej; 

  8)   w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym 

mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem. 

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

<10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem 

operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez 

Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność 

realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej 

pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.> 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z 

programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w 

programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej 

pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki: 

  1)   udzielania pożyczek, 

  2)   udzielania poręczeń, 

  3)   obejmowania akcji lub udziałów 

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i 

skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania. 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej 
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przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność 

szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania. 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 669)  

Art. 17. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 

a)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w 

tym wywożonych za granicę, 

b)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, 

c)  dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, 

d)  powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu 

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o 

podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, 

e)  kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane na podstawie 

przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych chronione nazwy pochodzenia, 

chronione oznaczenia geograficzne albo będących gwarantowanymi tradycyjnymi 

specjalnościami oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w 

innych państwach, 

f)  kontrola wyrobów winiarskich posiadających zarejestrowane na podstawie 

przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina chronione nazwy pochodzenia albo chronione oznaczenia 

geograficzne oraz współpraca z jednostkami sprawującymi kontrolę w innych 

państwach; 

2)   kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

3)   (uchylony); 

4)   współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, 

organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę 

rolną państwa; 

[4a)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w 

zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;] 

<4a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji 

płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami 

organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji finansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;> 

5)   współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w 

pracach tych organizacji; 



- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości 

handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-

spożywczych; 

7)   współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie 

kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie 

informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i 

ujednolicenie funkcjonowania jej organów. 

2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć 

również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie 

została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu. 

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1)   szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 

2)   wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, lub 

3)   wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup 

- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań 

związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki 

określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z 

późn. zm.). 

3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 

sprawuje Inspekcja Handlowa. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na względzie 

zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych spełniających 

wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości organizacyjne i 

techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

Art. 400b. 

1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6. 

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42. 

<2a. Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również 

tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
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wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu 

wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w 

tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami 

mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 

określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji może powierzać wojewódzkim funduszom, 

na podstawie porozumień, wykonywanie czynności składających się na realizację zadań, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ponosząc 

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności 

wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez Krajowego 

operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych przez wojewódzkie 

fundusze na wykonywanie tych czynności. 

<6. Narodowy Fundusz jest instytucją finansową, o której mowa w art. 38 ust. 4 lit. b 

pkt (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), oraz może pełnić rolę 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o których 

mowa w tym rozporządzeniu. 

7. Wojewódzkie fundusze mogą pełnić rolę pośredników finansowych, o których mowa 

w art. 38 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …) Narodowy Fundusz 

może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie porozumień, zadania 

związane z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu tej ustawy. 

9. Powierzenie wojewódzkim funduszom zadań, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza 

odpowiedzialności Narodowego Funduszu za ich realizację.> 
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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) 

Art. 72. 

 1. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są 

wykonywane na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych 

osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane: 

1)   z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) 

oraz 

[2)   z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).] 

<2) z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 

712, z późn. zm.), w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …).> 

[3. Rozstrzygnięcie w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych z publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w ust. 2, lub z 

innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podejmuje, w drodze decyzji, marszałek województwa 

w uzgodnieniu z wojewodą.] 

<3. Rozstrzygnięcie w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w 

ust. 2, lub z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 podejmuje, w drodze decyzji, 

marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewodą.> 

Art. 74. 

1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. 

2. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt: 
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1)   Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez 

właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, zwanych dalej 

"zainteresowanymi właścicielami gruntów", jeżeli: 

a)  teren cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub 

b)  urządzeniom melioracji wodnych szczegółowych grozi dekapitalizacja, lub 

c)  warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w glebie; 

[2)   Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o których 

mowa w art. 72 ust. 2, oraz innych środków publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i w ustawie z 

dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za zwrotem 

przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty 

inwestycyjnej.] 

<2) Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o 

których mowa w art. 72 ust. 2, oraz innych środków publicznych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, za zwrotem przez zainteresowanych 

właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.> 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U. z 

2014 r. poz. 510)  

Art. 5. 

1. Do zadań BGK należy: 

1)   wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe; 

2)   obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie 

odrębnych ustaw; 

3)   obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu 

oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług, zgodnie z odrębnymi przepisami 

lub w ramach realizacji programów rządowych; 

4)   wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub 

uznanych za zlikwidowane na podstawie: 

a)  dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych 

przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 oraz z 

1951 r. Nr 31, poz. 240), 

b)  dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych 

instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr 31, 

poz. 241), 
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c)  dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, 

poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136); 

5)   prowadzenie - bezpośrednio lub pośrednio - działalności gwarancyjnej lub 

poręczeniowej w ramach realizacji programów rządowych lub w imieniu i na rachunek 

Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w 

szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 

6)   wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie 

wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, 

dokonanych na rzecz: 

a)  instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na 

podstawie dekretów, o których mowa w pkt 4, 

b)  Skarbu Państwa z tytułu: 

-   nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem 

z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, 

poz. 13, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), 

-  udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, 

wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż 

gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i 

wielorodzinnych, 

c)  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych 

przed dniem 1 września 1939 r.; 

7)   wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budownictwa 

mającego na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, zgodnie z odrębnymi 

przepisami lub w ramach realizacji rządowych programów. 

2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy lub 

umowy zawarte z właściwymi ministrami. 

<2a. BGK może również pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub 

fundusz funduszy, o których mowa w rozporządzeniu 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). 

2b. Zasady oraz warunki pełnienia roli, o której mowa w ust. 2a, określają odrębne 

przepisy oraz umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego.> 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, BGK wydaje na wniosek właścicieli 

nieruchomości obciążonych, po dokonaniu przez nich spłaty ujawnionej wierzytelności. 

BGK w celu określenia aktualnej wysokości ujawnionej wierzytelności uwzględnia 

odpowiednie przepisy dotyczące systemu pieniężnego, w tym przepisy dotyczące 

denominacji złotego. 
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4. W celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu 

statutowego BGK. 

5. BGK w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, może 

również pozyskiwać środki z innych źródeł, w szczególności zaciągać kredyty i pożyczki 

oraz emitować obligacje w kraju i za granicą. 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 

WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

Art. 5. 

1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu 

działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie 

odpowiadającym zadaniom tych organów. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach: 

1)   zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2)   wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3)   konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji; 

4)   konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 

utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

6)   umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

[7)   umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).] 

<7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. 

zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 

…).> 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych 

w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy: 

1)   powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, lub 

2)   wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 
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5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, 

szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

6. Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne, 

których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33. 

7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także organizacja 

pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Art. 35. 

1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 

2)   wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, 

związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku 

publicznego oraz wolontariatu; 

3)   udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego; 

4)   zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach; 

5)   wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz 

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

6)   tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia 

działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych 

standardów; 

7)   wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rady 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powoływanych na zasadach i 

w trybie określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych[.] <;> 

<8) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020.> 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym członek Rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 

kolejne kadencje. 

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów 

prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 
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Art. 41a. 

1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 

województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako 

organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej "Radą Wojewódzką". 

2. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności: 

1)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3; 

2)   wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych, o której mowa w art. 4; 

3)   udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

4)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

5)   wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa[.] <;> 

<6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020.> 

3. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju województwa. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 2 lata. 

USTAWA  z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  

Art. 165. 

1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku 

uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do 

naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 

2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy 

art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 

3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie 

wszczęcia kontroli doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności, o 

których mowa w ust. 1. 

[4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której 

mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji 

wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego 

wynik.] 

<4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o 

której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub w 

przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z 

uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, 

które mogło mieć wpływ na jego wynik.> 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI 

NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512) 

Art. 11. 

1. Agencja: 

1)   realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu 

stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

2)   gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów 

rolnych i żywnościowych; 

3)   opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach; 

3a)  prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów 

rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także systemów jakości produktów 

rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi; 

4)   wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów 

rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

4a)  prowadzi działania w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej; 

[4b)  prowadzi działania w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności 

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej;] 

4c)  uczestniczy w realizacji działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach 

programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków 

krajowych; 

4d)  realizuje programy krajowe mające na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora 

rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność związaną z 

produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz produktami 

rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym 

tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

5)   administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), w szczególności 

przez: 
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a)  wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b)  wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji 

wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych, 

c)  (uchylona), 

d)  naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

e)  nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych; 

6)   prowadzi obsługę zabezpieczeń finansowych w ramach realizacji mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej; 

7)   nadzoruje wykorzystanie i przemieszczanie surowców uprawianych na gruntach 

odłogowanych oraz produktów pośrednich lub produktów ubocznych pochodzących z 

tych surowców lub z produktów pośrednich, zwanych dalej "towarami", 

przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych; 

8)   udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany; 

9)   gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.
3)

), 

będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazuje je do ministra 

właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o 

którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 

czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących 

infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie 

(WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób 

działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz 

monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. 

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w ust. 1, 

związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych. 

4. Rada Ministrów, powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na ten 

cel odpowiednie środki finansowe. 

5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynku lnu i konopi, mleka, 

owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego oraz wina są realizowane przez Agencję na 

podstawie odrębnych przepisów. 

<6. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …), jako instytucja 

pośrednicząca lub jako beneficjent. Agencja realizuje także, na podstawie ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), 

zadania instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania programem operacyjnym w 

ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 

11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).> 

 

[Art. 17. 
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1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków 

rolnych jest organem właściwym do: 

1)   zgłaszania Komisji Europejskiej zamiaru uczestniczenia Rzeczypospolitej Polskiej w 

programie dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, 

zwanym dalej "programem"; 

2)   przekazywania Komisji Europejskiej: 

a)  informacji potrzebnych do opracowania programu, 

b)  sprawozdania z realizacji programu; 

3)   powiadamiania Komisji Europejskiej o: 

a)  organizacjach charytatywnych uprawnionych do uczestniczenia w programie, 

b)  zmianach w trakcie realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1a. W zakresie realizacji programu Prezes Agencji jest organem właściwym do: 

1)   przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych propozycji 

dotyczących ilości i wartości towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych Unii 

Europejskiej, potrzebnych do realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz rodzaju artykułów żywnościowych przekazywanych organizacjom 

charytatywnym; 

2)   przeprowadzania przetargów oraz zawierania umów; 

3)   informowania ministra właściwego do spraw rynków rolnych o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na zmiany programu w trakcie jego realizacji; 

4)   przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z realizacji programu. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

wydawanym przez siebie Dzienniku Urzędowym, wykaz organizacji charytatywnych 

uprawnionych do uczestniczenia w programie dostarczania żywności dla najuboższej 

ludności Unii Europejskiej, wybranych spośród organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.] 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 

późn. zm.) 

<Dział IIIa 

Realizacja działań finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Pomocy  

Najbardziej Potrzebującym 

Art. 134a. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:  

1) pełni funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu art. 32 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE 

L 72 z 12.03.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”; 

2) opracowuje Program Operacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwany dalej 

„Programem Operacyjnym”, i przedkłada ten program Komisji Europejskiej; 

3) zapewnia wykonanie ewaluacji Programu Operacyjnego, o których mowa w art. 16 i 

art. 17 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, oraz przedkłada wyniki tych ewaluacji Komisji Europejskiej; 
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4) opracowuje i przedkłada Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z 

realizacji Programu Operacyjnego; 

5) dokonuje wyboru organizacji partnerskich w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 

w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych 

dalej „organizacjami partnerskimi” w sposób zapewniający spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia; 

6) sporządza i udostępnia instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 134b ust. 1 pkt 

1, oraz beneficjentom w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wytyczne dotyczące 

realizacji Programu Operacyjnego, w tym wytyczne dotyczące spełnienia przez 

wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego kryteriów kwalifikowalności: 

a) zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz z przepisami wykonawczymi do 

tego rozporządzenia,  

b) spójności z postanowieniami Programu Operacyjnego; 

7) zawiera i rozlicza z Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, umowę o: 

a)  dofinansowanie projektu, która określa szczegółowe warunki dofinansowania 

projektu zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

b)  dotację na współfinansowanie krajowe i pomoc techniczną, zawierającą w 

szczególności postanowienia, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Art. 134b. 

1. Agencja uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego jako: 

1) instytucja pośrednicząca w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;  

2) beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

2. Do zadań Agencji należy w szczególności:  

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji 

partnerskich; 

2) zawieranie z organizacjami partnerskimi i rozliczanie umów o dofinansowanie 

projektów, które określają szczegółowe warunki dofinansowania projektów 

zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) realizacja wypłat dla przedsiębiorców z tytułu zakupu żywności, o którym mowa w 

art. 26 ust. 2 lit. a rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, wypłat dla organizacji partnerskich będących 

beneficjentami, z tytułu kosztów administracyjnych oraz kosztów transportu i 

magazynowania, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. c rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, oraz kosztów 

środków towarzyszących, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. e rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

4) opracowanie procedur dokonywania czynności w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego; 

5) przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców i w organizacjach partnerskich w 

zakresie realizacji operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 
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6) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych przedsiębiorcom i organizacjom 

partnerskim, a także nakładanie korekt finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 12 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …);  

7) sprawozdawczość do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;  

8) realizacja działań w ramach informowania i komunikacji, o których mowa w art. 

19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym.  

3. Do działań określonych w ust. 2 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio art. 22 ust. 2 pkt 2 i 

3, art. 24 ust. 1–6 i 8–10, art. 25 oraz art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, z tym że na potrzeby realizacji zadań w ramach 

Programu Operacyjnego: 

1) nieprawidłowością indywidualną jest nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 

16 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

2) nieprawidłowością systemową jest nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

3) w przypadku gdy kwoty nieprawidłowo poniesionych wydatków nie można 

określić, wartość korekty finansowej ustala się na podstawie art. 53 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

4. Zadania, o których mowa w ust. 2, są wykonywane przez Agencję na podstawie 

porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej, zawartego z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, zawierającego w szczególności 

zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 134a pkt 6. 

5. Powierzone zadania Agencja wykonuje zgodnie z systemem realizacji Programu 

Operacyjnego, zawierającym warunki i procedury obowiązujące instytucje 

uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego, obejmujące w szczególności 

zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób 

koordynacji działań podejmowanych przez instytucje. Podstawę systemu realizacji 

Programu Operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, wytyczne, o których mowa w art. 134a pkt 6, dokumenty określające 

system zarządzania i kontroli oraz procedury działania właściwych instytucji. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są zawierane po przedłożeniu przez 

organizacje partnerskie wniosków o dofinansowanie projektów z tytułu kosztów 

administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wniosków o dofinansowanie 

projektów z tytułu środków towarzyszących, zawierających między innymi 

planowane do osiągnięcia w danym okresie wartości wskaźników dystrybucji 

artykułów spożywczych i wskaźników realizacji działań na rzecz włączenia 

społecznego, z uwzględnieniem wytycznych przekazanych przez instytucję 

zarządzającą. 

7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Agencję zadań powierzonych zgodnie 

z ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem 

realizacji Programu Operacyjnego, w tym z Programem Operacyjnym lub 

wytycznymi instytucji zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa 

w art. 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 
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Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej „uchybieniami”, minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego może:  

1) wydać Agencji rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny zostać 

usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie;  

2) zobowiązać Agencję do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać 

termin ich wykonania;  

3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej 

dla Agencji, jeżeli ta dopuściła się uchybień, nie usunęła ich w terminie lub nie 

wykonała działań naprawczych;  

4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie 

desygnacji Agencji. 

Art. 134c. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez 

Agencję procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych jej zadań.  

Art. 134d. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub, za jego zgodą, Agencja 

mogą powierzyć realizację czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem 

badań jakościowych artykułów dostarczanych do organizacji partnerskich innym 

podmiotom na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy.  

Art. 134e. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje funkcje instytucji 

certyfikującej w rozumieniu art. 33 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Art. 134f. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje funkcje instytucji audytowej w 

rozumieniu art. 34 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.  

Art. 134g. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela desygnacji, zawiesza 

desygnację lub wycofuje desygnację w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, z 

tym że warunkiem uzyskania desygnacji przez instytucję zarządzającą, instytucję 

pośredniczącą i instytucję certyfikującą jest spełnienie kryteriów określonych w 

załączniku IV do rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.  

2. W przypadku zawieszenia desygnacji: 

1) podmiot, któremu zawieszono desygnację, przygotowuje i przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego plan działań naprawczych w terminie 

wskazanym przez tego ministra; 

2) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu opinii komitetu 

do spraw desygnacji, wskazuje działania, których podmiot, któremu zawieszono 

desygnację, nie może wykonywać. 

3. Skutkiem zawieszenia lub wycofania desygnacji jest wstrzymanie certyfikacji 

wydatków do Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego w zakresie 

odpowiadającym zawieszeniu lub wycofaniu desygnacji. 

4. W przypadku zrealizowania planu działań naprawczych w terminie w nim 

określonym minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje 
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podmiotowi, któremu zawieszono desygnację, pisemną informację o cofnięciu 

zawieszenia. 

Art. 134h. 

1. Projekt Programu Operacyjnego jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze 

uchwały, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Programu Operacyjnego.  

3. Rada Ministrów może upoważnić ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego do dokonywania zmian Programu Operacyjnego w zakresie określonym 

w upoważnieniu. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego informuje 

Radę Ministrów o dokonanych zmianach nie później niż w terminie miesiąca od dnia 

przekazania zmian do Komisji Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:  

1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program 

Operacyjny lub jego zmiany;  

2) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca publikuje 

Program Operacyjny oraz jego zmiany; 

3) terminie, od którego Program Operacyjny lub jego zmiany będą stosowane.  

Art. 134i. 

Otrzymujący wypłaty ze środków Programu Operacyjnego: 

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

podmioty zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na 

podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej 

państwami członkowskimi,  

2) organizacje partnerskie  

– podlegają wpisowi do centralnego rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Agencję, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 

1512), na zasadach i w trybie określonych w art. 22 ust. 3–8 i art. 23 tej ustawy. 

Art. 134j. 

Do organizacji partnerskich mogą być dostarczane wyłącznie produkty wyprodukowane 

na terytorium Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub przez podmioty zagraniczne z państw niebędących stronami umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody 

przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi.  

Art. 134k. 

Do wyboru przez instytucję zarządzającą organizacji partnerskich stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 37 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4–6, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39–44, 

art. 46 ust. 1 i 3–5, art. 50, art. 53 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 54, art. 57, art. 58 ust. 1 i 2 pkt 1 i 

art. 59–67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, przy czym 

instytucją właściwą do wyboru organizacji partnerskich oraz do rozpatrzenia protestu 

jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
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Art. 134l. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję wypłat w ramach Programu 

Operacyjnego, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, 

efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy finansowej oraz zapewnienia 

przejrzystości jej udzielania.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) 

Art. 8. 

1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów 

ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i 

realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia; 

2)   podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i 

priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na 

działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji 

bezrobotnych; 

2a)  
(
realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy 

powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy; 

3)   opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu 

podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji 

zatrudnienia; 

4)   
(
współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej 

polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 

5)   (uchylony); 

6)   programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu 

Europejskiego Funduszu Społecznego przez: 

a)  (uchylona), 

[b)  wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o 

Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,] 

<b) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w 

przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020,> 
c)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach 

realizowanych przez urzędy pracy; 

6a)  koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej 

finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw pracy; 

6b)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych; 
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7)   inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub 

złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

7a)  inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z 

powiatowymi urzędami pracy; 

7b)  zlecanie działań aktywizacyjnych; 

8)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności: 

a)  pełnienie funkcji instytucji właściwej, 

b)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich 

dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, 

c)  wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a; 

9)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników 

między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 

a)  wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych 

działań przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem 

właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych 

EURES, na terenie działania tych partnerstw; 

10)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

11)  
(49)

 świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych 

służbach zatrudnienia na terenie województwa; 

12)  opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji 

zawodowych na terenie województwa; 

12a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, 

gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym; 

13)  współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności 

przez: 

a)  badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku 

pracy i upowszechnianie wyników tych badań, 

b)  prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz 

udostępnianie informacji o tej ofercie, 

c)  wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji 

szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 

d)  prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, 

przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych 

analiz, 

e)  prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia 

ustawicznego, 

f)  popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w 

zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży; 

14)  organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i 

powiatowych urzędów pracy; 
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15)  coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie 

do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na 

podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za 

przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana 

refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na 

kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 

16)  współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi 

w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy; 

16a)  współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i 

doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy; 

17)  prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu 

wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; 

17a)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z 

pomocy określonej w ustawie; 

18)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4; 

19)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i 

świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia. 

1a. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, mogą być realizowane na wniosek 

marszałka województwa po przedłożeniu informacji charakteryzujących projekt 

pilotażowy ministrowi właściwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego zgody na realizację 

projektu pilotażowego. 

1b. Na wniosek marszałka województwa minister właściwy do spraw pracy może przyznać na 

realizację projektu pilotażowego środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

1c. Informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy są udostępniane publicznym służbom 

zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub 

odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań. 

1d. Informacje, o których mowa w ust. 1c, są udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na podstawie wniosku złożonego w szczególności w 

formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

jeżeli wojewódzki urząd pracy oraz podmioty, o których mowa w ust. 1c, spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz 

zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, 

organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
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883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za 

pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2. 

2b. Właściwość miejscowa marszałka województwa nie ulega zmianie w przypadku zmiany 

przez bezrobotnego miejsca zamieszkania przed zakończeniem postępowania 

administracyjnego dotyczącego spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, i 

niezarejestrowania się przez niego w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego 

miejsca zamieszkania. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący 

jednostką organizacyjną samorządu województwa. 

4. (uchylony). 

5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w 

imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień w trybie 

przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z 

programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa 

zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 

6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy wyłonionego w 

drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-

letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w 

innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Opinia 

wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 

52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania 

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek. 

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy. 

8. W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji 

i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która 

w szczególności: 

1)   wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez 

świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na 

rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na 

odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 

2)   we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i 

upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy 

na terenie województwa; 

2a)  we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych 

urzędach pracy na terenie województwa; 

3)  (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 

7)  świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, 

wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 

8)   udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy 

pracy; 
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9)  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje 

informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu 

pracy o charakterze ogólnokrajowym; 

10)  
(
realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku 

pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. 

8a. Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga 

pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. 

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 

Art. 41. 

1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, 

przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

1a. (uchylony). 

1b. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku 

przysługuje prawo wyboru świadczenia. 

2. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia 

przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie 

pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy. 

3. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w 

przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala 

się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. 

3a. Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia 

tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. 

3b. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął 

zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium 

w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, niezależnie od wymiaru 

godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane 

składki na ubezpieczenia społeczne. 

3c. Do stypendium, o którym mowa w ust. 3b, nie stosuje się zasady proporcjonalnego 

ustalania jego wysokości, o której mowa w ust. 3. Stypendium, o którym mowa w ust. 3b, 

za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i 

mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za 

który stypendium przysługuje. 

4. W przypadku skierowania na szkolenie bezrobotnego, koszty tego szkolenia są 

finansowane z Funduszu Pracy. 

4a. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i 

wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem 

zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. 

4b. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części 

poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. 

4c. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, 

poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin, o którym mowa w art. 40 

ust. 3a. 
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5. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z 

Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę 

bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia. 

Przepisy art. 40 stosuje się odpowiednio. 

6. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów 

szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

7. Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego 

tytułu prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium, o którym mowa w ust. 3b, 

przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z 

powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały 

ubezpieczone. 

8. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć osobę, o której mowa w ust. 7, od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej 

instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w 

szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia 

ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i 

wykonuje je co najmniej przez 6 miesięcy. 

10. Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w ust. 9, mają 

zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis. 

[11. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych 

z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) 

albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy 

urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.] 

<11. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach 

finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których 

mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 

116, poz. 1206, z późn. zm.), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. …), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, 

powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed 

dniem rozpoczęcia szkolenia.> 

Art. 109. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, 

samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11. 
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2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez ministra 

właściwego do spraw pracy według algorytmu. 

2a. Marszałek województwa może przeznaczyć w ramach kwoty środków (limitu) Funduszu 

Pracy, o której mowa w ust. 2, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie więcej niż 5% kwoty 

środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji programów 

regionalnych, o których mowa w art. 66c. 

2b. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, 

ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w 

danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d. 

2c. 
(380)

 Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać 

zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu Pracy 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

2d. 
(381)

 Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym 

zadań realizowanych w ramach KFS, zwane dalej "środkami KFS", są określane w planie 

Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów 

Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed 

rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu Pracy. 

2e. 
(382)

 Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym 

na finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 

ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez 

ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków 

ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku 

Pracy. 

2f. 
(383)

 Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania 

środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach 

wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w ust. 2e. 

2g. 
(384)

 Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS 

wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5, 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy. 

2h. 
(385)

 Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację 

działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy. 

2i. 
(386)

 Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa 

środki, o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS 

przez wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu 

województwa. 

2j. 
(387)

 Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa 

dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69 ust. 2. 

2k. 
(388)

 Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie 

działań, o których mowa w art. 69 ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa 

o podziale dokonanym na podstawie ust. 2j. 
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2l. 
(389)

 Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na 

wniosek starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony 

rachunek bankowy samorządu powiatu. 

2m. 
(390)

 Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o 

dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań 

realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów, o 

których mowa w ust. 2k. 

2n. 
(391)

 W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku 

możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o 

której mowa w ust. 2e. 

3. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na 

refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych 

pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz realizację innych 

zadań finansowanych z Funduszu Pracy. 

4. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów: 

1)   szkoleń pracowników urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich i powiatowych 

urzędów pracy; 

2)   wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii 

cyfrowych w urzędach wojewódzkich, służących realizacji zadań wynikających z 

ustawy. 

5. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są 

przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb. 

6. (uchylony). 

[7. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programów, o których mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków 

Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektów, w poszczególnych latach 

realizacji tych programów, z ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie zawartych 

umów minister do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw pracy.] 

<7. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programów, o których mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, stanowi umowa 

zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków 

Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektów, w poszczególnych 

latach realizacji tych programów, z ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie 

zawartych umów minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje 

niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw pracy.> 
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 (ust. 7a – 13 pominięto) 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

Art. 84b. 

[1. Przepisów art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 nie stosuje się do kontroli wszczętej w toku 

postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej 

sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz bezpośrednio stosowanych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego.] 

<1. Przepisów art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 nie stosuje się do kontroli wszczętej w 

toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę 

we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw, bezpośrednio 

stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa unijnego oraz kontroli 

prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. …).> 

2. Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych oraz bezpośrednio stosowanych przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego używa się pojęć: zawiadomienie, 

wezwanie, zgłoszenie, których celem jest wszczęcie kontroli działalności gospodarczej 

przez właściwy organ kontroli, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.) 

Art. 75. 

 1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 

wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 

zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. 
(209)

 Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 
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3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym 

charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to uposażenie lub 

świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, 

jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 

z własnej inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2)   Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3)   agencja zatrudnienia, 

4)   instytucja szkoleniowa, 

5)   instytucja dialogu społecznego, 

6)   instytucja partnerstwa lokalnego, 

7)   organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

8)   jednostka naukowa, 

9)   organizacja pracodawców, 

10)  związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12)  ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

[- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 

późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1370).] 

<– korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których 

mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 

Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
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prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) albo 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …).> 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy 

społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa 

w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym mowa 

w art. 73 pkt 14a. 

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. 
(215)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. 
(216)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego 

zgłaszają się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby 

te są obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18. 
(217)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

Art. 94. 

1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 

1)   zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, 

o których mowa w art. 99 ust. 1a, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 

ust. 1 pkt 1a, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr 

naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; 

2)   zadania uczelni wojskowej związane z obroną narodową; 
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3)   zadania uczelni służb państwowych związane z bezpieczeństwem obywateli; 

4)   zadania uczelni artystycznej związane z działalnością kulturalną w rozumieniu 

przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

5)   zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem statków szkolnych i 

specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich; 

6)   zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane z 

utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków 

szkoleniowych kadr powietrznych; 

7)   zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie 

określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 

ust. 1; 

8)   zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach 

kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej 

uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na 

kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich 

posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze 

względu na treści kształcenia; 

9)   zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania 

specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, 

pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych; 

[10)  dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących 

kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi - 

realizowanych w szczególności z udziałem z budżetu państwa, państwowych funduszy 

celowych lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych 

źródeł zagranicznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2011 r. Nr 279, poz. 1644);] 

10) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących 

kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi – 

realizowanych w szczególności z udziałem środków z budżetu państwa, 

państwowych funduszy celowych lub środków rozwojowych pochodzących z Unii 

Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w ustawie z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. …); 
11)  zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

2. Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, o 

której mowa w ust. 1 pkt 7, może dofinansować remonty domów oraz stołówek 

studenckich. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, z tym że dla: 

1)   uczelni wojskowej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 10, są udzielane z 

części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że 

dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym zadań związanych z 

kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich obejmuje żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy 

zawodowych; 
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2)   uczelni służb państwowych dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, 10 i 11, są 

udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   uczelni artystycznej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10 i 11, są udzielane 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego; 

4)   uczelni morskiej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5, 7, 10 i 11, są udzielane z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

5)   uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6, są udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw transportu; 

6)   uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej będącej podmiotem, który utworzył lub 

prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital, w części dotyczącej jednostek 

organizacyjnych tej uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w 

dziedzinie nauk medycznych, dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7-11, są 

udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą 

materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów, w 

zakresie określonym w art. 199 ust. 1. 

4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i 

doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia. 

5. 
(6)

 Uczelnia niepubliczna spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 95 ust. 1 może otrzymać: 

1)   dotację przeznaczoną na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów 

stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich; 

2)   dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 

i 5 oraz 8-10. 

6. Uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa oraz z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, przy czym z budżetów tych 

jednostek i ich związków może otrzymywać także dotacje celowe na zadania, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli dotowane zadanie jest związane z zadaniami własnymi jednostek 

samorządu terytorialnego. 

7. Przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do związku uczelni. 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty 

finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub 

umowy o dofinansowanie projektu; 

1a)  dokumenty programowe - umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji; 

2)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; 
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3)   instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z 

instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; 

instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78); 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca 

(instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

4a)  instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od 

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu 

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania 

i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999; 

4b)  
(11)

 koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - koncepcję, o której mowa w art. 

47 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.); 

4c)  kontrakt terytorialny - umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają 

istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich 

finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez 

zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności; 

5)  (uchylony); 

6)   kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów 

operacyjnych kryteriów: 

a)  spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, 

b)  określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, 

c)  dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku 

programów finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

7)  partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje 

pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), a także Rada 

Działalności Pożytku Publicznego; 

7a)  programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy: 
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[a)  w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności,] 

<a) w zakresie polityki spójności – programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej,> 

b)  realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki; 

8)  (uchylony); 

9)  projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie 

decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją 

zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 

9a)  umowa partnerstwa - umowę określającą uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

Art. 14g. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa; 

[2)   może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności, opracowywane przez zarząd województwa;] 

<2) może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności i ich zmiany, opracowywane przez zarząd województwa;> 

3)   opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności; 

[4)   opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących 

realizacji umowy partnerstwa.] 

<4) opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących 

realizacji umowy partnerstwa oraz ich zmiany.> 

2. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa polega 

na: 

1)   monitorowaniu stanu przygotowania tych programów; 

2)   zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i promocji tych 

programów. 

3. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega w szczególności na: 

1)   reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską; 

[2)   prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych 

programów;] 

<2) prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych 

programów oraz ich zmian;> 

3)   proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę 

tych programów. 
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4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa 

opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa realizowane z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, a także: 

1)   reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską; 

2)   prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tych 

programów; 

3)   proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych 

programów. 

5. Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program służący realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. 

 

[Art. 14k. 

Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 7 pkt 2 i ust. 8, art. 19a i art. 20 ust. 2a, 3 i 3b.] 

<Art. 14k. 

Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a i art. 20 ust. 2a, 3 oraz 3b.> 

<Art. 14ka. 

1. Propozycje zmian programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności opracowuje właściwa instytucja zarządzająca tym programem oraz 

przedkłada je do zatwierdzenia przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 

47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1303/2013”, oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w celu wyrażenia opinii. 

2. Po zatwierdzeniu zmian oraz uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, 

zmiany programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności, opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

są przyjmowane przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, przed skierowaniem do 

przyjęcia przez Komisję Europejską. 

3. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, upoważnić ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego do przyjmowania zmian programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie określonym w upoważnieniu. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć elementów nieobjętych decyzją 

Komisji Europejskiej przyjmującą program, o których mowa w art. 96 ust. 10 

rozporządzenia nr 1303/2013. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów o 

wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od przyjęcia przez 

komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013, 

uchwały zmieniającej program. 

6. Po zatwierdzeniu zmian oraz uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, 

zmiany programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności, opracowanego przez zarząd województwa, są przyjmowane przez zarząd 

województwa, w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję 

Europejską. 

Art. 14kb. 

Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności: 

1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz 

na portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, ten 

program oraz jego zmiany, a także termin, od którego program lub jego zmiany są 

stosowane; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 

1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na których zostaną zamieszczone ten program 

oraz jego zmiany, a także o terminie, od którego program lub jego zmiany są 

stosowane – w przypadku programu służącego realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności opracowanego przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, a w przypadku programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowanego przez zarząd województwa – 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

Art. 14l. 

1. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w 

szczególności programów służących jej realizacji, w tym współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy 

wspierających sektory morski lub rybacki, tworzy się Komitet do spraw Umowy 

Partnerstwa. 

2. Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności: 

1)   przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących realizacji umowy 

partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej umowy; 

2)   formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa; 

3)   analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy partnerstwa, oraz 

wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej realizacją 

wymagających ewaluacji; 

4)   w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z 

realizacją umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji zarządzających programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa rekomendacji dotyczących w szczególności 
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poprawy efektywności tych programów w zakresie osiągania jej celów, w tym działań 

naprawczych, związanych z wypełnieniem warunków wynikających z członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

5)   opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. 

3. Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. 

[4. Zastępcą przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa jest przedstawiciel 

wyznaczony wspólnie przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa.] 

<4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są: 

1) przedstawiciel wyznaczony wspólnie przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

2) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.> 

5. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może powoływać podkomitety, 

określając zakres ich zadań. 

6. W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą: 

1)   przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi realizacji umowy 

partnerstwa; 

2)   przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty umową 

partnerstwa; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

6)   3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

7)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. 

7. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i odwołuje jego 

członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady partnerstwa, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony samorządowej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2)   strony rządowej, 

3)   partnerów społecznych i gospodarczych 

- stanowili po 1/3 składu Komitetu. 

8. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres realizacji umowy 

partnerstwa. 

9. Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, przyjmowany, w 

drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością głosów. 

10. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa zapewnia 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Art. 14 p. 

1. Kontrakt terytorialny określa co najmniej: 

1)   województwo, którego dotyczy; 

2)   cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa; 

3)   przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, zgodne z celami wynikającymi 

odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9; 

4)   okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

5)   oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych; 
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6)   źródła jego finansowania; 

7)   zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji; 

8)   sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

kontroli i monitoringu nad jego realizacją; 

9)   sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

10)  warunki jego zmian; 

11)  warunki i sposób jego rozwiązania. 

[2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowywanych przez zarząd województwa.] 

<2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowywanych przez zarząd województwa, oraz zobowiązanie do stosowania 

wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. …).> 

3. Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m-14o stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, oraz 

dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa, 

nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów. 

<Rozdział 2c 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Art. 14s. 

1. Projekt programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o którym mowa w art. 8 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259), zwanego dalej 

„programem EWT”, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) udostępnia na stronie internetowej oraz portalu, o którym mowa w art. 115 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w celu wyrażenia opinii o projekcie 

programu przez partnerów społecznych i gospodarczych, których zakresu 

działania dotyczy ten projekt;  

2) przekazuje do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wyrażają opinię w terminie wyznaczonym przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nie krótszym niż 14 dni od dnia 

odpowiednio udostępnienia albo przekazania projektu programu EWT do 

zaopiniowania. Niewyrażenie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej 

wyrażenia. 

3. Rada Ministrów wyraża zgodę na przystąpienie do programu EWT, w drodze 

uchwały, przed skierowaniem go do przyjęcia przez Komisję Europejską. 
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4. Po przyjęciu programu EWT przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego: 

1) przekazuje program EWT Radzie Ministrów do wiadomości; 

2) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013, program EWT oraz termin, od którego ten program jest stosowany; 

3) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostanie 

zamieszczony program EWT, a także o terminie, od którego ten program jest 

stosowany.  

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programu EWT.> 

Art. 26. 

1. Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności: 

1)   wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

2)   przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego 

zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1; 

[3)   przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia 

propozycji kryteriów wyboru projektów;] 

<3) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia 

propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki niedyskryminacji 

i przejrzystości, z uwzględnieniem w szczególności art. 16 i art. 17 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 

(WE) nr 1260/1999;> 

4)   wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które będą 

dofinansowane w ramach programu operacyjnego; 

5)   zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie 

decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2; 

6)   określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w 

ramach programu operacyjnego; 

7)   określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków objętych 

dofinansowaniem; 

8)   określenie systemu realizacji programu operacyjnego; 

9)   (uchylony); 

10)  zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu 

operacyjnego, pochodzącymi z budżetu państwa, budżetu województwa lub ze źródeł 

zagranicznych; 

11)  dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów; 

12)  monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz stopnia 

osiągania jego celów; 

13)  opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji zmian w programie operacyjnym; 
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14)  prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji 

poszczególnych dofinansowanych projektów; 

15)  odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie 

środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w 

przepisach o finansach publicznych; 

15a)  ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999; 

16)  zapewnienie właściwej informacji i promocji programu operacyjnego. 

2. Instytucja zarządzająca, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, powinna 

uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w 

ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów. 

3. Instytucja zarządzająca ogłasza komunikat: 

1)   w przypadku krajowego programu operacyjnego - w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o: 

a)  adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść 

szczegółowego opisu priorytetów krajowego programu operacyjnego lub jego zmian, 

b)  terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego lub jego 

zmiany będą stosowane, 

c)  
(66)

 (uchylona); 

2)   w przypadku regionalnego programu operacyjnego - w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym o: 

a)  adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść 

szczegółowego opisu priorytetów regionalnego programu operacyjnego lub jego 

zmian, 

b)  terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów regionalnego programu 

operacyjnego lub jego zmiany będą stosowane, 

c)   (uchylona). 

Art. 28. 

[1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami 

zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty: 

1)   indywidualne - o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez 

instytucję zarządzającą; 

2)   systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej - polegające na realizacji 

zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w 

zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi 

przyjętymi przez Radę Ministrów; 

3)   wyłonione w trybie konkursu.] 

<1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty: 

1) indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane 

przez instytucję zarządzającą, 

2) systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej – polegające na 

realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych 

przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami 

strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów, 
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3) wyłonione w trybie konkursu 

– zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, spełniającymi 

warunki niedyskryminacji i przejrzystości, z uwzględnieniem w szczególności art. 

16 i art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.> 

1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w przypadku krajowych programów 

operacyjnych: 

1)   zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, oraz jej zmiany; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

komunikat o adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści listę 

projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany. 

1b. Zarząd województwa w przypadku regionalnych programów operacyjnych: 

1)   zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, oraz jej zmiany; 

2)   ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o adresie strony 

internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści listę projektów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany. 

2. Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca jest jednocześnie beneficjentem, 

podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja 

podjęta przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą, zgodnie z przyjętym 

systemem realizacji dla danego programu operacyjnego. W przypadku gdy instytucją 

zarządzającą lub pośredniczącą jest samorząd województwa decyzja podejmowana jest w 

formie uchwały zarządu województwa. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Dokumenty stanowiące system realizacji programu operacyjnego, a także ich zmiany 

podlegają publikacji na stronach internetowych właściwej instytucji zarządzającej. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie mogą być zmieniane na niekorzyść 

wnioskodawcy w trakcie trwania określonej tury konkursu, w zakresie w jakim dotyczą 

tego konkursu, a w przypadku konkursów otwartych - ich zmiana nie może mieć 

negatywnego wpływu na rozpatrzenie złożonego przed dokonaniem tej zmiany wniosku o 

dofinansowanie. 

7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność dokonania zmiany 

wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W takim 

przypadku, dokonując zmiany w systemie realizacji, właściwa instytucja zarządzająca 

wraz z publikacją tych zmian podaje informację zawierającą ich uzasadnienie oraz termin, 

od którego zmiany te będą stosowane. 

8. 
(69)

 Wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w 

trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, a 

także wszelkie dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów 

i informacji przedstawianych przez wnioskodawców, do czasu zawarcia wszystkich umów 

o dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 

1198, z późn. zm.). 



- 49 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9. W ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być także projekty, o których 

mowa w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, na podstawie 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 

19, poz. 100). 

Art. 35. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację 

wykorzystania środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, 

przeznaczonych na dofinansowanie programów operacyjnych, z wyjątkiem programów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w szczególności: 

1)  (uchylony); 

2)   opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, po zasięgnięciu opinii 

właściwego ministra albo zarządu województwa, propozycję podziału środków budżetu 

państwa i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej między poszczególne 

programy operacyjne; 

3)   zapewnia zgodność programów operacyjnych z przepisami Unii Europejskiej; 

4)   prowadzi, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści programów 

operacyjnych; 

5)   współpracuje w zakresie przygotowywania regionalnych programów operacyjnych, 

monitoruje i kontroluje przebieg ich realizacji oraz zwraca się do zarządów 

województw z wnioskami dotyczącymi usprawnienia sposobu ich realizacji; 

6)   występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie przesunięć środków 

między programami operacyjnymi lub - na wniosek właściwej instytucji zarządzającej - 

między priorytetami; 

7)   certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach 

programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji tego procesu; 

8)   (uchylony); 

9)   opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt narodowej 

strategii spójności; 

10)  prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści planów, 

o których mowa w pkt 9; 

11)  opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raporty o postępach w 

realizacji planów, o których mowa w pkt 9, kierowane do Komisji Europejskiej. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności sposobu 

wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań 

określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości zasad 

wdrażania programów operacyjnych, może, z uwzględnieniem art. 26, wydać wytyczne 

dotyczące programów operacyjnych w zakresie: 

1)   szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego; 

1a)  prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych i ich zmian; 

2)   trybu dokonywania wyboru projektów; 

3)   kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów; 

4)   trybu dokonywania płatności i rozliczeń; 

4a)  kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych; 

4b)  spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód; 
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4c)  wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5)   trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych; 

5a)  programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; 

5b)  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; 

6)   trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych; 

6a)  jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, 

zgodnych z art. 28 ust. 1; 

6b)  informacji i promocji; 

7)   sposobu oceny programów operacyjnych; 

8)   warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie 

elektronicznej; 

9)   kontroli realizacji programów operacyjnych; 

9a)  warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji 

Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia 2007-2013; 

9b)  korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; 

10)  sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości; 

[11)  innych spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów 

operacyjnych.] 

<11) innych kwestii związanych z przygotowaniem, realizacją i zamknięciem 

programów operacyjnych.> 

3a. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania wyboru projektów nie mogą być zmieniane na 

niekorzyść wnioskodawców w trakcie trwania konkursu, a w przypadku konkursów 

otwartych - zmiany nie mogą wpływać negatywnie na rozpatrywanie wniosków złożonych 

przed dniem dokonania zmiany. 

3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność wprowadzenia 

zmian wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W 

takim przypadku, dokonując zmiany wytycznych minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego wraz z publikacją zmian podaje informację zawierającą ich uzasadnienie oraz 

termin, od którego zmiany będą stosowane. 

4. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego przygotowuje po zasięgnięciu opinii instytucji pośredniczących. 

5. W przypadku regionalnych programów operacyjnych wytyczne dotyczące spraw, o których 

mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje po 

zasięgnięciu opinii właściwej instytucji zarządzającej. 

6. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 10, minister rozwoju 

regionalnego przygotowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wytycznych, o których mowa w ust. 3, a także 

ich zmian; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także o terminie, od 

którego wytyczne lub ich zmiany będą stosowane. 
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8. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

zapewnia kontrolę wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym 

z budżetu Unii Europejskiej. 

9. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust. 2 pkt 7 

mogą zostać przekazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym 

porozumieniu. 

[Art. 37. 

 Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na podstawie 

ustawy ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.] 

<Art. 37. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania 

dofinansowania na podstawie niniejszej ustawy ze środków pochodzących z budżetu 

państwa lub ze środków zagranicznych oraz do ustalania i nakładania korekt 

finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 

11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) 

Art. 18. 

[1. Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100.000.000 

zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem 

środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). Udzielając zgody 

minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ planowanych 

wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.] 

<1. Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 

000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z 

wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …). Udzielając zgody, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ planowanych wydatków 

z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.> 

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek podmiotu publicznego zawierający: 

1)   określenie podmiotu publicznego; 

2)   określenie planowanego przedsięwzięcia; 
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3)   przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w 

poszczególnych okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje zgodę albo odmawia wydania 

zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są 

decyzją administracyjną. 

4. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, 

na realizację tego samego przedsięwzięcia w przypadku zmiany danych określonych w ust. 

2 pkt 3. Do ponownego wniosku ust. 3 stosuje się. 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw 

budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego 

do spraw instytucji finansowych; 

2)   zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta; 

3)   układzie zadaniowym - rozumie się przez to zestawienie odpowiednio wydatków 

budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone 

według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz: 

a)  zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, 

b)  podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów 

zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione 

- wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi 

miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi 

wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu 

efektów z poniesionych nakładów; 

4)   odrębnych ustawach - rozumie się przez to ustawy inne niż niniejsza ustawa oraz 

ustawa budżetowa; 

[5)   środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 1, 2 i 4;] 

<5) środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c;> 

6)   organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. 

zm.); 

7)   jednostce w dziale - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych 

podległą ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez 

niego nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ 

podległy ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez 

niego nadzorowany; 

8)   dysponencie części budżetowej - rozumie się przez to kierowników jednostek oraz 

organy wymienione w art. 139 ust. 2, właściwych ministrów, kierowników urzędów 

centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o 

których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, dysponujących częściami budżetu państwa. 
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Art. 5. 

1. Środkami publicznymi są: 

1)   dochody publiczne; 

2)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA); 

3)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 2; 

4)   przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a)  ze sprzedaży papierów wartościowych, 

b)  z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 

c)  ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 

d)  z otrzymanych pożyczek i kredytów, 

e)  z innych operacji finansowych; 

5)   przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

2. Dochodami publicznymi są: 

1)   daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne 

świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek 

sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 

2)   inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych; 

3)   wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów 

publicznych; 

4)   dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w 

szczególności: 

a)  wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 

b)  odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

c)  odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 

d)  dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 

5)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych; 

6)   odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 

7)   kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

8)   dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w 

rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. 

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 

1)   środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 

[2)   niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 
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b)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 

c)  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;] 

<2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, 

o których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;> 

3)   środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki 

Przejściowe; 

4)   środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: 

a)  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", 

b)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w: 

–  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 

1), 

–  art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

c)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

5)   środki przeznaczone na realizację: 

a)  
(1)

 programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b)  
(2)

 programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w 

sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. 

UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa, 

c)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, 

d)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 

<5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych; 

5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5c) środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. 

zm.);> 

6)   inne środki. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być 

wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów 

tych środków. 

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, oraz tryb i termin, w którym 

środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, 

przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków. 
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Art. 61. 

1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

[1)  w stosunku do należności budżetu państwa - minister, wojewoda oraz inni dysponenci 

części budżetowych, a w przypadku należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - 

instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora 

finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada 

upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub - w przypadku instytucji wdrażającej - od 

instytucji pośredniczącej;] 

<1) w stosunku do należności budżetu państwa – minister, wojewoda oraz inni 

dysponenci części budżetowych, a w przypadku należności, o których mowa w art. 

60 pkt 6 – instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie 

instrumentu „Łącząc Europę”, instytucje pośredniczące lub wdrażające, będące 

jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub 

wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej lub organu 

odpowiedzialnego za wdrożenie projektów w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę”, a w przypadku instytucji wdrażającej – od instytucji pośredniczącej;> 

2)   w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1)   Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

[2)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z 

późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju" - od decyzji 

wydanej przez instytucję pośredniczącą lub wdrażającą;] 

<2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o pomocy społecznej”, albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, albo 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …), zwanej 

dalej „ustawą o zasadach realizacji programów”, lub organ odpowiedzialny za 

realizację instrumentu „Łącząc Europę” – od decyzji wydanej przez instytucję 

pośredniczącą lub wdrażającą;> 

2a)  organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli 

rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez 

organ, o którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej; 

3)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) - od 

decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą; 

4)   samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

5)   organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta 

części budżetowej. 
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[4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub instytucję zarządzającą nie 

służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.] 

<4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą 

lub organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” nie służy 

odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, 

który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.> 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji. 

Art. 121. 

1. Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do 

ustawy budżetowej. 

2. Dla każdego programu w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

1)   instytucję zarządzającą; 

[2)   środki na realizację programu, w tym: 

a)  środki europejskie, 

b)  środki pochodzące z budżetu państwa, 

c)  środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

d)  inne publiczne środki krajowe, 

e)  inne środki; 

3)   kategorie interwencji funduszy strukturalnych;] 

4)   planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z 

tytułu wpływu środków europejskich; 

[5)   planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację 

programu, w szczegółowości określonej w pkt 2;] 

<5) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki budżetu 

państwa i budżetu środków europejskich na realizację programu;> 

6)   plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programu. 

 

Art. 122. 

1. W załącznikach do ustawy budżetowej zamieszcza się także: 

1)   plany finansowe: 

a)  agencji wykonawczych, 

b)  instytucji gospodarki budżetowej, 

c)  państwowych funduszy celowych, 

d)  państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14; 

2)   wykaz: 

[a)  jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji,] 

<a) jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe, z wyłączeniem dotacji 

celowych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz 

kwoty dotacji,> 

b)  programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3, wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie 

tych programów, 

c)  wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich wraz z wykazem wieloletnich 

limitów wydatków realizowanych w ich ramach; 
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3)   plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na: 

a)  realizację projektów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, 

b)  realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich i wpłat 

do wspólnych budżetów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, 

c)  realizację programów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d 

- w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział; 

4)   zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym; 

5)   zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; 

6)   zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych; 

7)   plan przychodów i rozchodów budżetu państwa. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera: 

1)   nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia; 

2)   jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie; 

3)   cel programu; 

4)   zadania programu; 

5)   okres realizacji programu; 

6)   łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu; 

7)   wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację 

programu; 

8)   mierniki określające stopień realizacji celu. 

3. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji 

wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent części budżetowej, w której 

zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, 

wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom. 

 

Art. 127. 

1. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na: 

1)   finansowanie lub dofinansowanie: 

a)  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami, 

b)  ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, 

realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

c)  bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

d)  zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b, 

e)  zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, 

f)  kosztów realizacji inwestycji; 

2)   dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych 

ustawach. 

2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na: 

1)   realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne 

niż państwowe jednostki budżetowe; 

2)   realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków 

europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b; 



- 58 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o 

których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14; 

[4)   realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 5 lit. c i d;] 

<4) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 3 pkt 5;> 

5)   współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich; 

6)   wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych 

przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej. 

Art. 132. 

1. Z budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych. 

2. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: 

1)   agencji wykonawczych; 

2)   instytucji gospodarki budżetowej; 

3)   innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej 

określają odrębne ustawy; 

4)   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej 

ustawy; 

5)   w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym; 

6)   realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania: 

a)  własne, 

b)  z zakresu administracji rządowej; 

7)   związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów 

realizacji inwestycji: 

1)   przedsiębiorców - są udzielane z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

2)   związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi - są udzielane z 

uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w odrębnych przepisach; 

3)   w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - są udzielane z uwzględnieniem 

przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

[4. Inwestycje realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są 

finansowane z uwzględnieniem odrębnych przepisów.] 

<4. Do realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3, stosuje się przepisy odrębne.> 

 

Art. 138. 

 1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na 

rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w Wieloletnim 

Planie Finansowym Państwa. 

2. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują i przedstawiają Ministrowi Finansów 

dysponenci części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, 

opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do spraw rozwoju 
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regionalnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 

122 ust. 1 pkt 2 lit. c, z zastrzeżeniem ust. 4. 

[4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, 

opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów odpowiednio minister właściwy do spraw 

rybołówstwa lub minister właściwy do spraw rozwoju wsi.] 

<4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 4, opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów odpowiednio minister właściwy 

do spraw rybołówstwa lub minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b – minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego.> 

5. Właściwe organy oraz kierownicy jednostek opracowują i przedstawiają projekty planów 

finansowych właściwym ministrom w terminach określonych w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie ust. 6. 

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy 

opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2-5, w tym: 

1)   planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, 

2)   projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych na rok 

budżetowy, 

3)   zestawienia programów wieloletnich, 

4)   wykazu wydatków związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych 

programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2, 

5)   wzory formularzy, 

6)   projektów rocznych planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14, 

dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji 

rządowej, 

7)   materiałów do opracowania zestawienia i planu, o których mowa w art. 142 pkt 10 i 

11, 

8)  materiałów do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji 

o jego realizacji w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2 

- kierując się koniecznością uwzględniania klasyfikacji dochodów i wydatków 

budżetowych, opracowania budżetu w układzie zadaniowym oraz zakresem 

podmiotowym i przedmiotowym spraw wymagających ujęcia w projekcie ustawy 

budżetowej. 

Art. 154. 

1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 3-6, Minister Finansów w 

porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie 

później niż do dnia 15 października, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 140 ust. 2 

pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa i 

rezerw przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich 

skutków. 

2. Właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do Ministra 

Finansów do dnia 30 września o podział rezerw celowych, w wyniku którego następuje 

zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są 

wojewodowie. 



- 60 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Podziału rezerwy celowej na finansowanie zadań, dla których udzielone zostały 

zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, Minister Finansów 

dokonuje nie później niż do dnia 20 grudnia. 

4. Podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian 

organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych dokonuje 

Rada Ministrów, uwzględniając wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych 

jednostkach. 

5. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, dokonuje 

Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

[6. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego i na Wspólną 

Politykę Rolną dokonuje Minister Finansów na wniosek ministrów właściwych do spraw: 

rybołówstwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.] 

<6. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego i na 

Wspólną Politykę Rolną dokonuje Minister Finansów na wniosek ministrów 

właściwych do spraw: rybołówstwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a rezerwy celowej 

przeznaczonej na realizację programu finansowanego z udziałem środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego.> 

7. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 9, wyłącznie na cel, na jaki 

zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków. 

8. Zmiana klasyfikacji wydatków, o której mowa w ust. 7, może być dokonana przez Ministra 

Finansów w porozumieniu z właściwym ministrem lub innym dysponentem części 

budżetowej nie później niż do dnia 15 listopada. W przypadku rezerw celowych, o których 

mowa w ust. 3, zmiana klasyfikacji wydatków może nastąpić do dnia 20 grudnia, a w 

przypadku rezerw celowych, o których mowa w ust. 5 i 6 - do końca roku budżetowego. 

9. Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do 

spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 

 

Art. 171. 

1. Dysponenci części budżetowych mogą dokonywać przeniesień wydatków między 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z zastrzeżeniem ust. 5, w ramach danej 

części i działu budżetu państwa. 

2. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z zastrzeżeniem art. 194 ust. 5 i 6. 

<2a. O udzieleniu zgody na dokonanie przeniesienia, o której mowa w ust. 2, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje niezwłocznie Ministra 

Finansów.> 

3. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych 

jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł wymaga zgody Ministra Finansów, z 

zastrzeżeniem ust. 4. O przeniesieniach wydatków majątkowych dokonanych poniżej tej 

kwoty dysponenci części budżetowych informują niezwłocznie Ministra Finansów. 

4. W przypadku wydatków na inwestycje budowlane, każde przeniesienie polegające na 

zmniejszeniu lub zwiększeniu tych wydatków wymaga zgody Ministra Finansów. 
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5. Dysponenci części budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek do 

dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału. 

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje przenoszenia wydatków, na 

dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub Ministra Finansów. 

7. Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 1 i 5, nie mogą zwiększać planowanych 

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne ustawy nie 

stanowią inaczej. 

8. Przepisy ust. 1-7 nie mają zastosowania do podziału rezerw budżetu państwa. 

9. Ministrowie będący dysponentami więcej niż jednej części budżetowej mogą dokonywać 

przeniesień wydatków między częściami w ramach jednego działu i rozdziału budżetu 

państwa. O podjętych decyzjach ministrowie informują niezwłocznie Radę Ministrów. 

Rada Ministrów może uchylić decyzję ministra. 

 

Art. 178. 

[1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1, dotyczących 

wydatkowania środków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków 

europejskich, z wyłączeniem programów finansowanych z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, 

Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, może 

utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do niej zablokowane kwoty wydatków, po 

poinformowaniu sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.] 

<1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1, 

dotyczących wydatkowania środków przeznaczonych na programy finansowane z 

udziałem środków europejskich, z wyłączeniem programów finansowanych z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, Minister Finansów, na wniosek odpowiednio ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do niej 

zablokowane kwoty wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji właściwej do 

spraw budżetu.> 

2. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na te programy, w których realizacji nie 

występują opóźnienia. 

 

Art. 188 

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione 

przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz 

pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca 

będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia 

płatności są wystawiane przez zarząd województwa. 

1a.  Instytucja, o której mowa w ust. 1, może, za zgodą dysponenta części budżetowej, 

upoważnić pisemnie inny podmiot będący państwową jednostką budżetową, realizujący 

projekt finansowany z udziałem środków europejskich, do wystawiania zleceń płatności. 

2. Dysponent części budżetowej może upoważnić na piśmie instytucję, o której mowa w ust. 

1, lub podmiot, o którym mowa w ust. 1a, do wydawania zgody na dokonywanie płatności. 

[3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 
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2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego.] 

<3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z 

dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

zasadach realizacji programów.> 

4. Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o 

zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją 

zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa. 

5. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego 

przez beneficjenta lub wykonawcy. 

[6. Minister Finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   wzór zlecenia płatności, 

2)   zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji 

dotyczących płatności, 

3)   wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, o której mowa 

w ust. 1, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa 

- mając na względzie sprawność realizacji płatności, wymogi prowadzenia przez dysponentów 

części budżetowych ewidencji księgowej wydatków w ramach programów oraz 

zapewnienie skutecznej kontroli nad środkami przekazanymi do Banku Gospodarstwa 

Krajowego.] 

<6. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór zlecenia płatności, 

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

informacji dotyczących płatności, 

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, o 

której mowa w ust. 1, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu 

województwa 

– mając na względzie sprawność realizacji płatności, wymogi prowadzenia przez 

dysponentów części budżetowych ewidencji księgowej wydatków w ramach 

programów oraz zapewnienie skutecznej kontroli nad środkami przekazanymi do 

Banku Gospodarstwa Krajowego.> 

 

Art. 189. 

[1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z kryteriami 

określonymi na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a w 

przypadku programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego - na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, wynikającej z wniosku o płatność, zweryfikowanego pozytywnie przez 

instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1. 
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2. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, może wystawić zlecenie dokonania płatności 

zaliczkowej dla beneficjenta przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność.] 

<1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 

kryteriami określonymi na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju albo ustawy o zasadach realizacji programów, albo ustawy o pomocy 

społecznej, albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia 

(WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, a w przypadku programu finansowanego z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego – na podstawie ustawy z dnia 

3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, wynikającej z wniosku o płatność, 

zweryfikowanego pozytywnie przez instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1. 

2. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, może wystawić zlecenie dokonania 

płatności zaliczkowej dla beneficjenta.> 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, 

przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, 

liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. 

3a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która 

podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do: 

1)   zapłaty odsetek lub 

2)   wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności 

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3b. [Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący funkcję 

instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji wdrażającej w rozumieniu 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo organ pełniący funkcję instytucji 

zarządzającej lub pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą:] 

 <Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący 

funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji 

wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo 

ustawy o zasadach realizacji programów albo organ pełniący funkcję instytucji 

zarządzającej lub pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą:> 

1)   kwotę środków, od których nalicza się odsetki; 

2)   termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Przepis art. 207 ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

3c. Decyzji, o której mowa w ust. 3b, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano 

zapłaty odsetek oraz środki, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent rozliczył 

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 

3d. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca mogą, na podstawie porozumienia 

lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów 

publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 3b. 
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3e. Od decyzji, o której mowa w ust. 3b, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub 

instytucję wdrażającą, o której mowa w ust. 3d, służy odwołanie odpowiednio do 

właściwej instytucji zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji 

wdrażającej zostało powierzone instytucji pośredniczącej - instytucji pośredniczącej. W 

przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą służy 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej instytucji. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów, 

a w zakresie środków europejskich przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego - także w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy 

składania wniosków o płatność oraz ich zakres, uwzględniając rodzaje beneficjentów i 

sposób wdrażania działań w ramach programu finansowanego z udziałem środków 

europejskich. 

5. W przypadku programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 2, udzielenie, wypłata i rozliczenie zaliczki następuje w terminach i na warunkach 

określonych w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem wytycznych państw 

darczyńców lub umów zawartych z tymi państwami. 

<6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do projektów realizowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2.> 

[Art. 191. 

1. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, przekazuje dysponentowi części budżetowej lub 

do zarządu województwa, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, zbiorcze harmonogramy 

wydatków wynikających z podpisanych umów, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego.] 

<Art. 191. 

1. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, przekazuje dysponentowi części 

budżetowej lub do zarządu województwa, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, 

zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających z podpisanych umów, o których 

mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 134a 

pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, albo w art. 9 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 

ustawy o zasadach realizacji programów. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zbiorczych harmonogramów wydatków 

wynikających z decyzji, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 

r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach 

realizacji programów. 
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3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zbiorczych harmonogramów wydatków 

wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków 

pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę”.> 

 

Art. 192. 

1. Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na 

płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz 

agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach. 

2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż łączny limit wydatków 

dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich, określony w budżecie 

środków europejskich. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie 

realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w 

ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. 

4. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

dokonywanie wypłat, o których mowa w ust. 3, i przekazać środki na rachunek 

prowadzony przez ten Bank. 

[5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Ministrowi Finansów 

kwartalne prognozy płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. W 

odniesieniu do programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego 

prognozy przekazuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, a w odniesieniu do 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 - prognozy przekazuje minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

6. Minister Finansów informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa o kwocie środków wypłaconych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego beneficjentom w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, w 

terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.] 

<5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Ministrowi Finansów 

kwartalne prognozy płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany 

kwartał. W odniesieniu do programu finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rybackiego prognozy przekazuje minister właściwy do spraw 

rybołówstwa, w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 – 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków 

rolnych, a w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b – 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6. Minister Finansów informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego o kwocie środków wypłaconych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego beneficjentom w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 4, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano płatności.> 

7. Minister Finansów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do 
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spraw rybołówstwa o kwocie środków przekazanych przez Komisję Europejską w związku 

z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o odsetkach 

narosłych od tych środków w ramach poszczególnych programów. 

 

Art. 193. 

1. Jednostki realizujące program finansowany z udziałem środków europejskich mogą 

zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z decyzji o 

dofinansowaniu lub umów z beneficjentami programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego 

programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 122 

ust. 1 pkt 2 lit. c. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów, w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, informacje o 

wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów w ramach 

poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i 

planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów zaopiniowany przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, może podjąć decyzję o wstrzymaniu zaciągania 

zobowiązań w ramach danego programu w przypadku zagrożenia wykonania planu 

dochodów budżetu z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków europejskich, 

określonych w ustawie budżetowej. 

4. Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w 

porozumieniu z Ministrem Finansów, może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań 

przekraczających łączną kwotę wydatków programu, o której mowa w ust. 1. O wyrażonej 

zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów. 

<5. Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków w ramach 

programu operacyjnego nie może przekroczyć wieloletniego limitu zobowiązań 

budżetu państwa określonego w załączniku do ustawy budżetowej, o którym mowa w 

art. 122.> 

Art. 194. 

1. Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

zaopiniowany przez właściwego dysponenta części budżetowej, dokonuje przeniesień 

między częściami i działami budżetu państwa wydatków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, także na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie informuje Radę Ministrów 

o przyczynach wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

negatywnej opinii właściwego dysponenta części budżetowej. Rada Ministrów może 

uchylić decyzję Ministra Finansów o przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

30 dni od dnia poinformowania o podjęciu decyzji. 

4. Właściwy dysponent części budżetowej może dokonywać przeniesień pomiędzy 

programami finansowanymi z udziałem środków europejskich w ramach części i działu 

klasyfikacji wydatków. Przeniesienie wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. 

<4a. O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje 

niezwłocznie Ministra Finansów.> 
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[5. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych dokonuje przeniesień między częściami i działami w 

ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.] 

<5. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych dokonuje przeniesień między 

częściami i działami w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 3 pkt 4, a w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 5b, przeniesień między działami Minister Finansów dokonuje na wniosek 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.> 

6. Właściwy dysponent części budżetowej może dokonywać przeniesień w ramach części i 

działu klasyfikacji wydatków z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. 

 

Art. 195 . 

[1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór i kontrolę nad 

realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem 

środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 4.] 

<1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór i kontrolę nad 

realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z 

wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 i 5b.> 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz 

minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawują nadzór i kontrolę nad realizacją 

programów finansowanych odpowiednio z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 4, i środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

<3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór i kontrolę 

nad realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 3 pkt 5b.> 

 

Art. 196. 

1. Dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych są prowadzone 

następujące rachunki bankowe: 

1)   centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dochodów 

i wydatków budżetu państwa oraz rachunków środków do sfinansowania 

pożyczkowych potrzeb budżetu państwa; 

2)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków 

dochodów i wydatków; 

3)   rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, dla gromadzenia 

dochodów budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla niektórych rodzajów 

dochodów; 

4)   rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile odrębne ustawy nie stanowią 

inaczej; 

5)   rachunki pomocnicze; 

6)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Obsługę bankową budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych wymienionych w 

ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8, 

prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 

3, 6 i 7. 
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<2a. Obsługę bankową rachunków budżetu środków europejskich prowadzi Narodowy 

Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego.> 

3. Wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

oraz rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzonych dla państwowych funduszy 

celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonuje Minister Finansów, uwzględniając 

niezbędne warunki techniczne i organizacyjne, które powinny być spełnione przez ten 

podmiot, jak również wpływ na stan finansów publicznych w związku z podjęciem i 

prowadzeniem obsługi tych rachunków. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może podjąć obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-3, nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro. 

5. Obsługę bankową rachunków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 

pkt 7, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 

14, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. 

6. Minister Finansów może dokonać wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków 

bankowych, wymienionych w ust. 1 pkt 5, dla niektórych rodzajów rachunków 

pomocniczych. 

7. Obsługę rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 5 na potrzeby finansowania 

związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej użytych lub przebywających poza granicami państwa może 

prowadzić bank inny niż Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 206. 

[1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, 

o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 

pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.] 

<1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie 

projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach realizacji programów – z 

wyłączeniem programów w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna, a 

projektu w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

określają umowy, o których mowa w art. 134a pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o 

pomocy społecznej, albo umowa o dofinansowanie projektu finansowanego ze 

środków pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę”.> 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: 

1)   opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji; 

2)   harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego 

kwartału; 

3)   wysokość przyznanych środków; 

4)   zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; 

<4a) zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy 

o zasadach realizacji programów, a w zakresie programu finansowanego z 

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym – zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 

134a pkt 6 ustawy o pomocy społecznej;> 

5)   termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; 
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6)   formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; 

7)   warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie 

realizacji projektu; 

8)   warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w 

nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny. 

3. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie wymaga zmiany umowy, o 

której mowa w ust. 1. 

[4. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do beneficjenta programu finansowanego z 

udziałem środków europejskich, będącego jednostką sektora finansów publicznych albo 

fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa 

Krajowego.] 

<4. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do beneficjenta programu finansowanego z 

udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych 

albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku 

Gospodarstwa Krajowego, a w zakresie programu finansowanego z udziałem 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym – do umów, o których mowa w art. 134a pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej.> 

5. W przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, warunki, o których 

mowa ust. 1, określone zostają w porozumieniu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, z 

wyjątkiem pkt 6 i 8. 

Art. 207. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich są: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

[- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia , w 

którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy.] 

<– podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy.> 

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz 

beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, 

uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się. 

<2a. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia 

wpływu do właściwej instytucji pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, 

o której mowa w ust. 8, jeżeli taka zgoda została wyrażona.> 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości 

otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 

podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 

2)  (uchylony) 
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3)   nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub 

4)   okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 

przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w 

przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do 

wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt 

popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony 

prawomocnym wyrokiem sądowym. 

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o 

której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 

dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, 

zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się 

ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, został 

dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 

9, okres wykluczenia , o którym mowa w ust. 4 , rozpoczyna się od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, a kończy się z upływem trzech lat 

liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta. 

[7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 

realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia 

działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu 

terytorialnego.] 

<7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych 

przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność 

wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, do jednostek 

samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych, instytutów badawczych 

prowadzących działalność leczniczą, podmiotów leczniczych utworzonych przez 

organy administracji rządowej oraz podmiotów leczniczych utworzonych lub 

prowadzonych przez uczelnie medyczne, a także do beneficjentów, o których mowa w 

art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.> 

8. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja określona, 

odpowiednio w ust. 9 lub 11, wzywa do: 

1)   zwrotu środków lub 

2)   do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

[9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, organ pełniący funkcję 

instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 

nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2.] 

<9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, organ: 

1) pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w 

rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy z dnia 

3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo ustawy o zasadach 

realizacji programów, albo 
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2) pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, albo 

3) pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, albo  

4) odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”  

– wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 

nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2.> 

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej 

wydaniem. 

[11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może, na podstawie porozumienia 

lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów 

publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9.] 

<11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca na podstawie porozumienia 

lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju albo art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów, albo 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, albo organ 

pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, na podstawie porozumienia lub umowy, może upoważnić 

instytucję wdrażającą, a w przypadku programów finansowanych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 – operatora programu lub instytucję 

pośredniczącą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, do wydawania 

decyzji, o której mowa w ust. 9.> 

<11a. W przypadku gdy operator programu lub instytucja pośrednicząca w programach 

finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, powierza na 

podstawie porozumienia lub umowy wykonywanie części swoich zadań innemu 

podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych, porozumienie lub 

umowa może również zawierać upoważnienie do wydawania decyzji, o której mowa w 

ust. 9, o ile operator programu lub instytucja pośrednicząca zostały upoważnione do 

wydawania takich decyzji na podstawie ust. 11.> 

[12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję 

wdrażającą, o której mowa w ust. 11, służy odwołanie odpowiednio do właściwej instytucji 

zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało 

powierzone instytucji pośredniczącej - instytucji pośredniczącej. W przypadku wydania 

decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą służy wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do tej instytucji.] 

<12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez:  

1) operatora programu albo 

2) instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, o których mowa w ust. 11, 

albo  

3) podmiot upoważniony do wydania tej decyzji na podstawie ust. 11a 

 – służy odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej albo organu pełniącego 

funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji 

Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 
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ust. 3 pkt 2, a jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało 

powierzone instytucji pośredniczącej – do instytucji pośredniczącej.> 

<12a. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez: 

1) instytucję zarządzającą albo  

2) organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, albo  

3) organ pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub 

Krajowej Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 

– służy wniosek do tej instytucji albo organu o ponowne rozpatrzenie sprawy.> 

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych. 

Art. 210. 

[1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 oraz 

udostępnia te informacje instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym, 

instytucjom wdrażającym i instytucji certyfikującej.] 

<1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 

oraz udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, instytucjom 

pośredniczącym, instytucjom wdrażającym i instytucji certyfikującej, a także 

beneficjentom w zakresie ich własnego statusu.> 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w 

ust. 1, 

2)   wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, 

3)   zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze, 

4)   sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru, 

5)   tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze, 

6)   sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze 

- zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i 

podmiotom nieuprawnionym. 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

(Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.) 

Art. 30. 

1. Do zadań Centrum należy także: 

1)   wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

innych form ich transferu do gospodarki; 

2)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań 

naukowych lub prac rozwojowych; 

3)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o 

których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

4)   udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 

5)   upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych 

i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; 
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6)   popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 

7)   realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków 

finansowych na te cele. 

2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów 

adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617). 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może współpracować z 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne 

przedsięwzięcie i, za zgodą Ministra, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 

4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.
2)

). 

<5. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …). 

6. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum może wykonywać 

również inne zadania niż wskazane w ust. 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NARODOWYM CENTRUM NAUKI (Dz. U. Nr 96, 

poz. 617, z późn. zm.) 

Art. 20. 

1. Do zadań Centrum należy: 

1)   finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: 

a)  projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 

naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 

b)  niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych 

projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 

międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo 

projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, 

c)  projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, 

w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub 

powołanie nowego zespołu naukowego, 

d)  stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; 

e)  projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 

nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą 

być odkrycia naukowe; 

2)   finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do 

zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
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3)   nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań 

podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b; 

5)   upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum 

konkursach, o których mowa w ust. 2; 

6)   inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa; 

7)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań 

podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury 

narodowej. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do finansowania w drodze 

konkursów. 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może współpracować z 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na 

wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. 

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań 

podstawowych podmiotom działającym na rzecz nauki. 

<6. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …). 

7. W zakresie realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum może wykonywać również inne 

zadania niż wskazane w ust. 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423 i 619) 

Art. 115. 

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej: 

1)   ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią 

medyczną; 

2)   z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie 

odrębnych przepisów. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712, z późn. zm.).] 

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. …).> 
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3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem 

uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 

2 i 3, może przyznać: 

1)   minister właściwy do spraw zdrowia: 

a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

b)  spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna 

posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

c)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna; 

2)   inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: 

publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem tworzącym. 

a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

b)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest 

podmiotem tworzącym. 

5. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

6. Dotacja, o której mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

 


