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Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(druk nr 684) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które 

stanowić będą podstawę realizacji tzw. umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów 

w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020. Konieczność 

opracowania nowej ustawy wynikała z rozpoczęcia w 2014 r. nowej, siedmioletniej 

perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej w oparciu o nowy 

pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki. Ustawa 

uwzględnia nowe podstawy i nowe zasady realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 

określone przepisami unijnymi, w tym: 

– przeniesienie kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli 

programów operacyjnych z unijnymi wymogami z poziomu Komisji Europejskiej (audyt 

zgodności w perspektywie 2007–2013) na poziom państwa członkowskiego (proces 

desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu 

operacyjnego),  

– wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju 

terytorialnego, 

– wprowadzenie nowego podejścia do informatyzacji procesów dotyczących realizacji 

projektów i związanych z tym wymogów zapewnienia przez państwo członkowskie 

elektronicznej wymiany informacji z beneficjentami funduszy polityki spójności 

(tzw. polityka e-Cohesion).  

Poszczególne regulacje ustawowe opracowane zostały w oparciu o: 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), 

określane dalej jako „rozporządzenie ogólne”;  

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 

w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 289), określane dalej jako „rozporządzenie EFRR”; 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), określane dalej jako 

„rozporządzenie EFS”; 

4) rozporządzenie 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), określane dalej jako „rozporządzenie EWT”. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ustawa zawiera przepisy szczegółowe 

zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne są nieprecyzyjne lub 

niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie dotyczącym 

nieprawidłowości, systemu korekt finansowych czy kontroli. 

Opiniowana ustawa w szczególności: 

– reguluje kwestie koordynacji realizacji programów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 

podmiotem odpowiedzialnym za koordynację realizacji programów operacyjnych będzie 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego, 



– 3 – 

– w ramach tzw. systemu instytucjonalnego (rozdział 4) definiuje i określa zadania 

instytucji zarządzającej programem operacyjnym, instytucji pośredniczącej w realizacji 

programu operacyjnego, instytucji wdrażającej program operacyjny, komitetu 

monitorującego realizację programu operacyjnego oraz instytucji audytowej, 

– reguluje kwestie tzw. desygnacji tj. potwierdzania przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego spełniania przez 

instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą i instytucję wdrażającą lub krajowego 

kontrolera lub wspólny sekretariat warunków zapewniających prawidłową realizację 

programu operacyjnego (art. 2 pkt 3); zgodnie z art. 15 ust. 1 uzyskanie desygnacji jest 

warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego; ustawa reguluje 

ponadto kwestie zawieszenia i wycofania desygnacji oraz ich skutki (art. 15 i art. 16), 

– normuje kwestie finansowe związane m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską (art. 18-

21), 

– reguluje zasady prowadzenia kontroli i audytu, stwierdzania nieprawidłowości oraz 

nakładania korekt finansowych (art. 22-25), 

– wprowadza mechanizmy umożliwiające realizację nowego instrumentu realizacji 

programów operacyjnych tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (określanych 

dalej jako „ZIT”) (art. 30); ZIT jest instrumentem rozwoju terytorialnego, za pomocą 

którego partnerstwa reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego z terenu miast 

i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mają realizować projekty przyczyniające 

się do rozwoju tych obszarów, 

– określa zasady wyboru projektów do dofinansowania (art. 37-50), w tym kwestie 

przeprowadzania konkursu, trybu bezkonkursowego, oceny projektów, udziału ekspertów 

w wyborze projektów, a także reguluje procedurę odwoławczą (art. 53-67), 

– reguluje zagadnienia związane z funkcjonowaniem centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych polityki spójności 

(art. 69-72). 

Opiniowana ustawa zmienia ponadto szereg ustaw w tym: ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
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Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 14 marca 

2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 

oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

Regulacje powyższych aktów prawnych odwołujące się m.in. do ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju rozszerzono o odesłanie do przepisów opiniowanej ustawy, tak 

aby umożliwić finansowanie działań określonych w poszczególnych ustawach również ze 

środków polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. 

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nowelizację: 

– ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwalniającą 

z podatku od osób prawnych przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, 

które będą zwiększać wkład finansowy pochodzący z programu operacyjnego (art. 74); 

– ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przyznającą 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych podstawę prawną do udostępniania ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych osób znajdujących się 

w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 76); 

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która ma na celu umożliwienie 

realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w nowej perspektywie finansowej (2014–2020); Europejski Fundusz 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie kontynuacją dotychczasowego mechanizmu 

„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” rozszerzoną 
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o możliwość finansowania działań mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym 

(art. 85), 

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 92) polegającą m.in. na 

ograniczeniu zakresu danych prezentowanych w załączniku do ustawy budżetowej 

dotyczącym programów finansowanych z udziałem środków europejskich w taki sposób, 

aby wspomniany załącznik zawierał najistotniejsze informacje o programach (art. 121 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych); wyłączeniu dotacji celowych przeznaczonych na 

finansowanie i współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem 

środków unijnych, z obowiązku ich ujmowania w wykazie dotacji stanowiącym załącznik 

do ustawy budżetowej (art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych); 

uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie o zobowiązanie do stosowania wytycznych, 

o których mowa w opiniowanej ustawie (art. 206 ustawy o finansach publicznych); 

doprecyzowaniu końcowego terminu naliczania odsetek od środków unijnych 

podlegających zwrotowi (art. 207 ust. 2a ustawy o finansach publicznych). 

 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 103). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 2450) pochodził z przedłożenia rządowego. Stanowił on przedmiot prac 

sejmowych Komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz do Spraw Unii 

Europejskiej. W trakcie prac w Sejmie nie wprowadzono zmian, które w istotny sposób 

zmieniłyby meritum rozwiązań zaproponowanych w projekcie. W II czytaniu zgłoszono 

szereg poprawek (druk sejmowy nr 2497-A), z których ostatecznie poparcie Izby uzyskała 

jedna, przewidująca zmiany w zakresie katalogu podmiotów uprawnionych do wyznaczenia 

przedstawicieli do składu komitetu monitorującego realizację programu operacyjnego. 

Poprawka ta zmieniła charakter katalogu podmiotów z zamkniętego na otwarty, umożliwiła 

podmiotom wskazanym w tym katalogu rezygnację z wyznaczenia przedstawiciela do składu 

komitetu monitorującego oraz przesądziła, że w komitecie monitorującym powinni zasiadać 

przedstawiciele izb gospodarczych.  
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III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Opiniowana ustawa wprowadza definicję pojęcia „desygnacja”. W myśl art. 2 pkt 3 

oznacza ono „potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

wykonującego zadania państwa członkowskiego spełniania przez instytucję 

zarządzającą, instytucję pośredniczącą i instytucję wdrażającą lub krajowego kontrolera 

lub wspólny sekretariat warunków zapewniających prawidłową realizację programu 

operacyjnego”. „Desygnacja” w znaczeniu przypisanym w ustawie stanowi kalkę 

językową. Jak się wydaje, jest dosłownym tłumaczeniem z języka angielskiego. Zgodnie 

z powszechnie przyjętym znaczeniem określenie „desygnacja” oznacza wyznaczenie, 

mianowanie, powołanie kogoś na stanowisko
1)

. Takim znaczeniem wymienionego 

określenia posłużył się ustrojodawca w Konstytucji RP, która w art. 154 ust. 1 zdanie 

pierwsze stanowi, iż Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, 

który proponuje skład Rady Ministrów. Pojęciem desygnacji posługuje się również 

ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 

w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej, która w art. 20 ust. 3 stanowi, iż Rada Ministrów nie może desygnować 

kandydatów na stanowiska w instytucjach UE, przed upływem terminu na wyrażenie 

opinii przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu, chyba że opinia w tej 

sprawie została wyrażona wcześniej. 

Opiniowana ustawa odstępuje zatem nie tylko od podstawowego i powszechnie 

przyjętego, ale także konstytucyjnego i ustawowego znaczenia określenia „desygnacja”, 

co z punku widzenia adresata ustawy należy uznać za wprowadzające w błąd. Użycie 

w ustawie pojęcia „desygnacja” w znaczeniu potwierdzania spełniania warunków 

prawidłowej realizacji programu operacyjnego narusza dodatkowo § 8 ust. 1 Zasad 

techniki prawodawczej (określanych dalej jako „ZTP”), zgodnie z którym w ustawie 

należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich 

podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu, a także § 8 ust. 2 pkt 2 ZTP, który 

przewiduje, że w ustawie należy unikać posługiwania się określeniami lub 

zapożyczeniami obcojęzycznymi chyba że nie mają dokładnego odpowiednika w języku 

polskim. ZTP co prawda nie wykluczają nadawania nowego znaczenia dotychczas 

                                                 

1)
 M. Szymczak, Słownika języka polskiego; www.sjp.pwn.pl 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.991214&full=1
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inaczej używanym wyrazom, jednak jedynym powodem ich używania może być brak 

w dotychczasowym języku niezbędnego określenia dla nowych zdarzeń, okoliczności 

czy przedmiotów, a ponadto wielkie trudności z wymyśleniem takich nowych słów, 

które spełniałyby następujące warunki: niezbędności, budowy według zasad poprawnej 

polszczyzny i przejrzystości znaczeniowej.
2)

  

Biorąc pod uwagę powyższe należałoby rozważyć zastąpienie określenia „desygnacja” 

inną adekwatną formułą. Można przykładowo zaproponować zastosowanie pojęcia 

„akredytacja”. Określenie to pojawia się w szeregu aktów prawnych rangi ustawowej w 

znaczeniu zbliżonym do wprowadzanej opiniowaną ustawą definicji „desygnacji”. 

Przykładowo art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie 

zdrowia wskazuje, że akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu. W podobnym kontekście 

posługuje się pojęciem akredytacji ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(art. 68b ust. 1) czy też ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 2 lit b). 

 

2. W art. 2 pkt 11 ustawy sformułowano definicję pojęcia „instytucja zarządzająca” 

poprzez odesłanie do art. 125 rozporządzenia ogólnego oraz do art. 23 rozporządzenia 

EWT. Wymienione przepisy rozporządzeń wskazują jedynie zadania i funkcje instytucji 

zarządzającej. Adresat uzyskuje natomiast informację o tym jaki podmiot pełni funkcję 

instytucji zarządzającej z art. 9 ust. 1 opiniowanej ustawy, który stanowi, że instytucją 

zarządzającą jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (w przypadku 

krajowego programu operacyjnego, a w przypadku programu Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej, jeżeli instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium RP) oraz 

zarząd województwa (w przypadku regionalnego programu operacyjnego). W związku 

z powyższym powstaje pytanie o celowość umieszczania w opiniowanej ustawie 

definicji odsyłającej do wymienionych powyżej rozporządzeń unijnych, w sytuacji gdy 

opiniowana ustawa w art. 9 ust. 1 wskazuje wprost podmioty będące instytucją 

zarządzającą. Wydaje się, że definicja z art. 2 pkt 11 ma wyłącznie charakter 

informacyjny. Mając na uwadze § 11 ZTP, który wskazuje, że w ustawie nie zamieszcza 

                                                 

2)
 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do Zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2004, s. 45-46 
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się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, w tym informacji o prawie, 

należałoby rozważyć wykreślenie definicji „instytucji zarządzającej” z art. 2.  

Propozycja poprawki: 

w art. 2 skreśla się pkt 11; 

 

3. W art. 2 pkt 32 opiniowana ustawa wprowadza definicję tzw. „wytycznych”. Zgodnie 

z tą definicją wytyczne są instrumentem prawnym określającym ujednolicone warunki 

i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do 

instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez 

te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo 

umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo 

decyzji o dofinansowaniu projektu. Podmiotem uprawnionym do wydawania 

wytycznych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania 

państwa członkowskiego (art. 5 ust. 1), a także instytucja zarządzająca krajowym albo 

regionalnym programem operacyjnym (art. 7 ust. 1).  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 wytyczne dotyczyć mogą następujących kwestii: 

1) ewaluacji programów operacyjnych; 

2) trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych; 

3) kontroli realizacji programów operacyjnych; 

4) trybu dokonywania wyboru projektów; 

5) kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; 

6) warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 

Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych; 

7) korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; 

8) warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; 

9) systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych; 

10) wykorzystania środków pomocy technicznej; 

11) innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych. 

Obowiązkowym elementem umów o dofinansowanie projektu jest zobowiązanie 

beneficjentów do stosowania wytycznych (art. 206 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych).  

Wytyczne mogą być zmieniane w trakcie trwania umowy o dofinansowanie.  
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Analiza przepisów opiniowanej ustawy a także przepisów ustaw nowelizowanych 

dotyczących wytycznych wywołuje wątpliwości co do charakteru prawnego tego 

specyficznego instrumentu prawnego. 

Po pierwsze wątpliwości budzi samo sformułowanie „instrument prawny” zawarte 

w definicji pojęcia wytyczne. Z jednej strony instrument ten wydaje się zbliżony do 

ogólnych warunków umów albo umów adhezyjnych, wiążących podmioty, które 

wystąpiły o dofinansowanie projektu. Z drugiej jednak strony analiza przepisów ustawy 

(w tym dotyczących zakresu spraw jakie mogą stanowić przedmiot regulacji 

wytycznych – art. 5 ust. 1) prowadzi do konkluzji, że mogą one zawierać normy 

o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, których przestrzeganie jest warunkiem 

uzyskania dofinansowania w ramach programu operacyjnego – mogą więc wyznaczać 

określonym podmiotom (w szczególności wnioskodawcom i beneficjentom) prawa 

i obowiązki, czyniąc to poza systemem źródeł prawa powszechnie obowiązującego. 

Taka konstrukcja wydaje się zaś niedopuszczalna z konstytucyjnego punktu widzenia. 

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreśla się, że wytyczne są kierowane wyłącznie 

do instytucji zaangażowanych w realizację programów i nie mogą stanowić samoistnej 

podstawy praw i obowiązków wnioskodawców ani beneficjentów programów 

operacyjnych, niemniej jednak analiza przepisów ustawy, w szczególności dotyczących 

zakresu spraw, jakie mogą być przedmiotem regulacji wytycznych oraz konsekwencji 

niezastosowania się do wytycznych, nie potwierdza tej tezy. 

Należy wskazać, że podobny problem był już przedmiotem rozważań Trybunału 

Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt P 1/11) Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju jest niezgodny z art. 87 Konstytucji poprzez to, że 

dopuszcza uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru 

projektów finansowanych z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie 

obowiązującego prawa. Wyrok ten dotyczył tzw. systemu realizacji programu 

operacyjnego, o którym mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

jednak z uwagi na zbliżony charakter systemu realizacji programu operacyjnego 

i wytycznych, wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego można również odnieść do 

analizowanej ustawy. Trybunał po pierwsze wskazał, że systemy realizacji programów 

operacyjnych „z pewnością są skierowane do organów państwa pełniących różne 
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funkcje, lecz na tym grupa ich adresatów się nie kończy. (…) Powyższe regulacje 

normują również sytuację osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej, lecz wyposażonych w zdolność 

prawną (taki wniosek płynie z definicji beneficjenta), ubiegających się o dofinansowanie 

ze środków unijnych. W świetle Konstytucji i opartego na niej orzecznictwa podmiotów 

tych nie można uznać za „jednostki organizacyjnie podległe” organowi, który wydał 

system realizacji”. W związku z tym nie można zaliczyć systemu realizacji do aktów 

o charakterze wewnętrznym. 

Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że regulowanie sytuacji prawnej beneficjentów za 

pomocą systemu realizacji jest niedopuszczalne. Oceny tej nie zmienia ewentualna 

zgoda samych zainteresowanych na poddanie się tym regulacjom. Zdaniem Trybunału 

systemów realizacji nie można zaliczyć do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, 

w tym do aktów prawa miejscowego. Jednocześnie w opinii Trybunału, nie ulega 

wątpliwości, że akty te zawierają normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 

których przestrzeganie jest warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu 

operacyjnego – wyznaczają więc określonym podmiotom prawa i obowiązki. Nie są 

zatem aktami stosowania prawa czy elementami specyficznych umów adhezyjnych. 

Trybunał odrzucił również pogląd, że system realizacji, można traktować jako swego 

rodzaju regulamin. 

Konkludując, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wszystkie elementy systemu 

realizacji, które dotyczą bezpośrednio praw i obowiązków uczestników konkursów 

prowadzonych w ramach programów operacyjnych powinny być unormowane w aktach 

powszechnie obowiązującego prawa. Podkreślił przy tym, że tylko w niektórych 

przypadkach bezwzględnie konieczne jest zastosowanie formy ustawy. W ocenie 

Trybunału nie można wykluczyć dopuszczalności uregulowania niektórych elementów 

wdrażania polityki rozwoju także za pomocą innych aktów prawa powszechnie 

obowiązującego (np. rozporządzeń albo aktów prawa miejscowego). 

 

4. Przepis art. 5 ust. 2 opiniowanej ustawy stanowi, że wytyczne horyzontalne mogą 

dotyczyć wszystkich programów operacyjnych lub wybranych programów 

operacyjnych. Przepis ten wskazuje ponadto, że wytyczne są skierowane do instytucji 

uczestniczących w ich realizacji i w tym zakresie stanowi powtórzenie części definicji 
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pojęcia „wytyczne” zawartej w art. 2 pkt 32. Wskazana powyżej część przepisu 

powinna, jako zbędna, być wykreślona z art. 5 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i są skierowane do instytucji uczestniczących w ich 

realizacji”; 

 

5. Art. 6 ust. 1 wprowadza pojęcie „systemu realizacji programu operacyjnego”, 

wskazując, że system ten zawiera „warunki i procedury obowiązujące instytucje 

uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, obejmujące w szczególności 

zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób 

koordynacji działań podejmowanych przez instytucje”. W oparciu o tak sformułowany 

przepis trudno ustalić czym de facto jest ów system, w jakim celu ma być wprowadzony 

i przez kogo. Wątpliwości powyższe pogłębia przepis art. 6 ust. 2, zgodnie z którym 

„podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne oraz wytyczne, 

o których mowa w art. 7, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, 

opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury 

działania właściwych instytucji”. Z tak sformułowanego przepisu trudno jest 

wyinterpretować jakąkolwiek normę prawną a w związku z tym powstaje pytanie o jego 

wartość normatywną.  

Mając na uwadze wskazane powyżej wątpliwości należałoby wyjaśnić jaka była 

intencja ustawodawcy we wprowadzeniu przepisów dotyczących „systemu realizacji 

programu operacyjnego”. Jest to w szczególności istotne z uwagi na fakt, iż zgodnie 

z art. 11 ust. 1 działanie niezgodnie z owym systemem realizacji programu operacyjnego 

może skutkować wstrzymaniem albo wycofaniem części albo całości dofinansowania 

z pomocy technicznej dla instytucji, która dopuściła się uchybień, nie usunęła ich 

w terminie lub nie wykonała działań naprawczych. Może również skutkować 

zawieszeniem desygnacji danej instytucji. 

 

6. W przepisie art. 7 ust. 2 pkt 2 zasadne wydaje się wprowadzenie korekty redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „tego programu”; 
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7. Przepis art. 13 opiniowanej ustawy stanowi, że instytucją audytową jest Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej, zaś w zdaniu drugim przewiduje, że instytucja ta pełni 

również funkcję niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w rozporządzeniu 

ogólnym. Dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz biorąc pod 

uwagę zasady formułowania odesłań zewnętrznych należałoby doprecyzować 

wymieniony przepis poprzez wskazanie konkretnego przepisu rozporządzenia ogólnego 

dotyczącego niezależnego podmiotu audytowego. Analiza przepisów tego 

rozporządzenia prowadzi do wniosku, że przepis ustawy powinien odsyłać do art. 123 

ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w zdaniu drugim wyrazy „rozporządzeniu ogólnym” zastępuje się wyrazami „art. 

123 ust. 4 rozporządzenia ogólnego”; 

 

8. Przepis art. 14 ust. 4 reguluje kwestie składu komitetu monitorującego wdrażanie 

programu operacyjnego. Pomiędzy przepisem art. 14 ust. 4 i 6 zachodzi pewna 

niespójność. Przepis art. 14 ust. 4 określa katalog podmiotów, do których zwraca się 

instytucja zarządzająca krajowym lub regionalnym programem operacyjnym celem 

wyznaczenia przedstawicieli do składu komitetu monitorującego (w katalogu tym nie 

wymieniono izb gospodarczych), zaś art. 14 ust. 6 pkt 1 przewiduje się, że w komitecie 

monitorującym powinni znaleźć się przedstawiciele organizacji związkowych, 

organizacji pracodawców oraz izb gospodarczych. Należałoby wyjaśnić, jaka była 

intencja ustawodawcy w zakresie ustalania składu komitetu monitorującego. 

Można rozważyć doprecyzowanie przepisu art. 14 ust. 4 poprzez wskazanie Krajowej 

Izby Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 

gospodarczych, jako podmiotu, do którego instytucja zarządzająca krajowym lub 

regionalnym programem operacyjnym może zwrócić się o wyznaczenie przedstawicieli 

do składu komitetu monitorującego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14: 

a) w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
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„6) Krajowej Izby Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 

gospodarczych”, 

b) w ust. 6: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) organizacji związkowych i organizacji pracodawców,”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przedstawicieli izb gospodarczych”; 

 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że w związku z brzmieniem art. 14 

ust. 5 może pojawić się problem praktyczny związany z formułowaniem składu komitetu 

monitorującego, w sytuacji, gdy wszystkie podmioty, o których mowa w ust. 4, zrezygnują 

z wyznaczenia przedstawicieli do składu komitetu monitorującego. 

 

9. W art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawa wskazuje, że do zadań ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego w zakresie 

desygnacji należy udzielanie desygnacji podmiotom, o którym mowa w art. 15 ust. 2, po 

sprawdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3. W związku 

z tym, że oczywistym jest, iż udzielenie desygnacji następuje po sprawdzeniu spełniania 

warunków, co wynika wprost z art. 15 ust. 3, mając dodatkowo na uwadze § 11 ZTP, 

który wskazuje, że w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie zawierają 

wartości normatywnej, należałoby wyeliminować zbędną część przepisu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „, po sprawdzeniu spełnienia warunków, 

o których mowa w art. 15 ust. 3”; 

 

10. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawa wskazuje, że zadaniem ministra wykonującego 

zadania państwa członkowskiego jest prowadzenie kontroli służących potwierdzeniu 

spełniania kryteriów desygnacji przez podmioty, o których mowa w art. 15 ust. 2, 

wytypowane w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. W przepisie tym 

ustawodawca posłużył się niezdefiniowanym określeniem „analiza ryzyka”. Mając na 

uwadze możliwe wątpliwości interpretacyjne, jakie mogą wiązać się w tym przepisem, 



– 14 – 

należałoby rozważyć wyeliminowanie niejasnej części przepisu bądź jego 

doprecyzowanie.  

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, wytypowane w wyniku przeprowadzonej 

analizy ryzyka”; 

 

11. W art. 16 ust. 7 wskazane jest dokonanie korekty polegającej na wyeliminowaniu treści 

niezawierającej wartości normatywnej. Wskazana w poniższej poprawce część przepisu 

jest zbędnym powtórzeniem. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 7 skreśla się wyrazy „W przypadku odmowy udzielenia desygnacji, 

zawieszenia desygnacji albo wycofania desygnacji,” oraz wyraz „podmiotowi” zastępuje się 

wyrazem „Podmiotowi”; 

 

12. Przepis art. 16 ust. 9 przewiduje dwa rodzaje rozstrzygnięć jakie mogą zapaść na skutek 

rozpatrzenia przez ministra zastrzeżeń wniesionych przez podmiot, któremu odmówiono 

udzielenia desygnacji, zawieszono desygnację lub ją wycofano. Zgodnie z tym 

przepisem minister może: 

1) utrzymać odmowę udzielenia, zawieszenie albo wycofanie desygnacji – w przypadku 

negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń, albo 

2) udzielić desygnacji, cofnąć zawieszenie desygnacji albo przywrócić desygnację – 

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń. 

Jak się wydaje doprecyzowanie przepisów poprzez zastosowanie określenia: 

„w przypadku negatywnego/pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń” jest zbędne. Nie zawiera 

ono wartości normatywnej i w związku z tym należy rozważyć jego wyeliminowanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 9: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „– w przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „– w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń”; 

 

13. Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 stanowi, że kontrole realizacji programu operacyjnego służą 

zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa 
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prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie 

z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. W związku z tym przepisem powstaje 

wątpliwość jakie zasady unijne i krajowe ma na myśli ustawodawca. Odwołanie się 

w ustawie do bliżej nieokreślonych zasad, zwłaszcza w kontekście przepisów 

regulujących zasady przeprowadzania kontroli realizacji programu operacyjnego, może 

budzić wątpliwości co do zgodności takiej regulacji z zasadą dostatecznej określoności 

przepisów prawnych.  

 Mając na uwadze powyższe należałoby rozważyć rezygnację z odwoływania się do 

wymienionych zasad bądź doprecyzować tę kwestię w kierunku wskazanym przez 

ustawodawcę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 22 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz zasadami unijnymi i krajowymi”; 

 

14. Zgodnie z art. 22 ust. 5 określone typy kontroli mogą być prowadzone na próbie 

projektów. Należałoby wyjaśnić co ustawodawca rozumie pod pojęciem „próba 

projektów” i jakie konsekwencje dla podmiotów kontrolowanych ma wprowadzenie do 

ustawy przepisów dotyczących tzw. próby (art. 22 ust. 6 i 8). 

 

15. Zgodnie z art. 24 ust. 1 stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej albo 

nieprawidłowości systemowej powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą 

instytucję odpowiednich działań, o których mowa w ust. 9 lub 11. W związku z tym, że 

obowiązek podjęcia określonych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

wynika wprost z art. 24 ust. 9 i 11 (do których odsyła art. 24 ust. 1) powstaje pytanie o 

wartość normatywną art. 24 ust. 1. 

 Wydaje się, że przepis ten nie ma wartości normatywnej a w związku z tym powinien 

być wyeliminowany.  

Propozycja poprawki: 

w art. 24 skreśla się ust. 1; 

 

Niezależnie od powyższego należałoby rozważyć zmianę umiejscowienia ust. 2 

w ramach art. 24. 
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16. Przepis art. 37 określa procedurę wyboru projektów do dofinansowania. Zgodnie 

z art. 37 ust. 5 właściwa instytucja może wymagać od wnioskodawcy wyłącznie 

informacji i dokumentów niezbędnych do oceny spełniania kryteriów wyboru 

projektów. W związku z tym przepisem powstaje wątpliwość jakie niezbędne 

informacje i dokumenty ma na myśli ustawodawca? 

 

17. Przepis art. 49 ust. 9 przewiduje, że w przypadku uprawdopodobnienia okoliczności, 

które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności eksperta biorącego udział 

w wyborze projektów do dofinansowania właściwa instytucja może wyłączyć eksperta 

od udziału w wyborze projektu albo poprzestać na ujawnieniu tych okoliczności. 

Powstaje pytanie o zasadność rozwiązania, które dopuszcza udział w procedurze wyboru 

projektów do dofinansowania ekspertów, w stosunku do których istnieją 

uprawdopodobnione wątpliwości co do ich bezstronności. Należałoby wyjaśnić tę 

kwestię.  

 

18. W art. 49 ust. 11 przewidziano, że w wykazie kandydatów na ekspertów, który jest 

zamieszczany na stronie internetowej właściwej instytucji zamieszcza się dane 

dotyczące kandydata na eksperta, w tym adres jego poczty elektronicznej. Należy 

zastanowić się, czy nie jest to rozwiązanie daleko idące zwłaszcza w kontekście 

przepisów o ochronie danych osobowych. Kwestia ta została również podniesiona 

w opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 lipca 2014 r.  

 

19. W przepisie art. 66 ust. 1 wskazana wydaje się zmiana o charakterze terminologicznym. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 66 w ust. 1  wyrazy „rozstrzygnięcie sądu” zastępuje się wyrazami „orzeczenie sądu”; 

 

20. Przepis art. 69 i następne regulują kwestie centralnego sytemu teleinformatycznego, 

który ma wspierać realizację programów operacyjnych. Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych we wspomnianej opinii z dnia 1 lipca 2014 r. zwracał uwagę na 

konieczność uregulowania zakresu danych osobowych, które będą przetwarzane w tym 

systemie. Generalny Inspektor wskazał, że przepisy ustawy pomijają w sposób 

całkowity kwestię dostępu do danych zgromadzonych w systemie, tym ewentualnego 

zakresu tego dostępu, przydzielonego w zależności od rodzaju wykonywanych przez 
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podmioty uczestniczące w systemie zadań, a także kwestię innych zasad 

funkcjonowania systemu (kto będzie wprowadzał dane, kto będzie miał prawo je 

modyfikować czy usuwać). 

W zakresie uwierzytelniania beneficjenta w centralnym systemie teleinformatycznym 

(art. 70) w przypadku braku możliwości wykorzystania profilu zaufanego ePUAP 

ustawa przewiduje weryfikację tożsamości osoby logującej się wyłącznie przez 

wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system. Generalny Inspektor 

wskazał, że brak dookreślenia zasad przydzielania uprawnień rodzi niebezpieczeństwo 

udostępniania danych osobom nieupoważnionym, niezweryfikowanym poprawnie 

i pozostaje w sprzeczności z ciążącymi na administratorze danych obowiązkami 

w zakresie prawidłowego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych 

(rozdział 5 ustawy o ochronie danych osobowych).  

Należy podzielić przedstawione powyżej uwagi i wątpliwości Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

21. Opiniowana ustawa w art. 76 nowelizuje ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych 

w celu umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego 

uzyskiwania w niezbędnym zakresie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego 

(ust. 3a dodawany do art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zgodnie ze 

zmienianym art. 50 ust. 9 minister będzie miał prawo do bezpłatnego uzyskiwania 

wymienionych powyżej danych. Z przepisami tymi wiąże się następujący problem. 

Art. 50 ust. 3 i 9 zostały znowelizowane na mocy art. 7 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 

14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw. Przepisy art. 7 pkt 2 lit. a i b wspomnianej noweli wejdą 

w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. zastępując zmiany wprowadzone opiniowaną ustawą. 

Będzie to skutkowało w szczególności wyeliminowaniem z katalogu podmiotów 

uprawnionych do otrzymywania danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego: 

wojewody oraz Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także uniemożliwi tym 

podmiotom oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju terytorialnego 

otrzymywanie tych danych bezpłatnie. Mając na uwadze powyższe należy przede 

wszystkim określić jednoznacznie, jakie podmioty powinny być uprawnione do 

otrzymywania danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego oraz jak powinien 

wyglądać katalog podmiotów uprawnionych do bezpłatnego korzystania z tych danych. 
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Ponadto niezbędne wydaje się wprowadzenie stosownych zmiany w ustawie z dnia 14 

marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

niektórych innych ustaw. 

  Jednym z możliwych rozwiązań jest uchylenie odpowiednich przepisów w ustawie z 

dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz niektórych innych ustaw. 

 

 Propozycje poprawek: 

1) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) w art. 7 w pkt 2 

uchyla się lit. a i b.”; 

 

2) w art. 103 po wyrazach „dnia ogłoszenia” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 95a, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”. 

 

22. W art. 85 ustawy, w dodawanym do ustawy o pomocy społecznej art. 134b ust. 3 

wskazana jest zmiana ujednolicająca terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 85, w art. 134b w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy „Do działań” zastępuje się 

wyrazami „Do zadań”; 

 

23. W art. 85, w dodawanym do ustawy o pomocy społecznej art. 134j ustawodawca 

przewidział, że 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. 
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  W związku z tym, że na mocy przepisów Traktatu z Lizbony Wspólnota Europejska 

przestała istnieć, a jej następcą prawnym jest Unia Europejska należy rozważyć zmianę 

nomenklatury w analizowanym przepisie. Korekta jest wskazana ponadto z uwagi na 

fakt, iż aktualne brzmienie przepisu może sugerować, iż dotyczy on wyłącznie umów 

zawartych ze Wspólnotą Europejską (aktualnie obowiązujących), a nie obejmuje umów, 

zawartych przez Unię Europejską po wejściu w życie traktatu z Lizbony. 

Podobna uwaga dotyczy art. 134i pkt 1. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 85, w art. 134i w pkt 1 oraz w art. 134j wyrazy „ze Wspólnotą Europejską” zastępuje 

się wyrazami „z Unią Europejską”; 

 

24. Art. 94, w art. 20 ust. 7 wskazana jest zmiana o charakterze ujednolicającym 

terminologię ustawy. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 94, w ust. 7 wyrazy „programów, o których mowa” zastępuje się wyrazami 

„programów operacyjnych, o których mowa”. 

 

 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 

 


