
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 10 lipca 2015 r.  

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(druk nr 991) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2015 

r. poz. 783) 

Art. 2. 

1. Nie podlega opłacie skarbowej: 

1)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 

c)  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu 

Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody 

obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, 

f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 

h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), 

i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania 

obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób, 
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j)  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi 

przebywają, 

k)  nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony czasowej, 

l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090); 

2)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego; 

3)   dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach 

z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki 

Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa 

lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z 

wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-

spożywczymi; 

[3a)  wydanie decyzji na podstawie przepisów 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);] 

4)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3; 

5)   wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach 

wymienionych w pkt 1-4; 

6)   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę 

imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także 

zstępnych i małżonków tych osób; 

7)   wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę 

na działania związane z czynną ochroną przyrody. 
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2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w 

innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie 

skarbowej. 

 22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa 

rekreacyjnego wydawane: 

1) na okres jednego miesiąca 

[a) organizatorowi zawodów sportowych na 

prowadzenie połowów z brzegu  

<a) organizatorowi zawodów sportowych na 

prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku 

b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z 

jego statku  

2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku 

na prowadzenie połowów z jego statku 

 

 

 

 

500 zł] 

 

500 zł> 

300 zł 

 

 

3000 zł 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2006 r. o ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1649 ORAZ Z 2015 R. POZ. 349) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. 

[2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy 

wspierających sektory morski lub rybacki, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 

7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 14l, a w 

przypadku programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich także z wyłączeniem art. 14kc i art. 14kd.] 

<2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem przepisów 

rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, 
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art. 14j i art. 141, a w przypadku programu realizowanego z wykorzystaniem 

środków: 

1) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – także 

z wyłączeniem art. 14kc i art. 14kd; 

2) Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – także z wyłączeniem art. 

14ke i art. 14kf.> 

Art. 14kd. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi: 

1)   podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej program realizowany z wykorzystaniem środków z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jego 

zmiany; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

komunikat o: 

a)  zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu realizowanego z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz jego zmian, jeżeli wymagały zatwierdzenia przez 

Komisję Europejską, 

b)  adresie strony internetowej, na której został zamieszczony program realizowany z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz jego zmiany. 

<Art. 14ke. 

1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego opracowuje minister właściwy do spraw 

rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 

47 rozporządzenia nr 1303/2013. 

2. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g 

ust. 1 pkt 4, jest przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały, a następnie 

jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa Komisji 

Europejskiej. 

3. Zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 
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jest przekazywana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do wiadomości 

członkom Rady Ministrów. 

Art. 14kf. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa: 

1) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej program realizowany z wykorzystaniem środków z 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz jego zmiany; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o: 

a) zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu realizowanego z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

jego zmian, 

b) adresie strony internetowej, na której został zamieszczony program realizowany z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

jego zmiany.> 

 

 

U S T A W A   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) 

Art. 27. 

1. Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych. 

2. Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc: 

  1)   wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie 

realizuje obowiązków z nią związanych; 

  2)   wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na 

realizację operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art. 9 

pkt 4 lit. b; 

  3)   wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z 

przyznaniem pomocy. 

3. Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
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poz. 1240) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi. 

4. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

<5.  W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami dla środków 

finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego, organem właściwym 

jest Prezes Agencji.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

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. 
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1a.  Do przychodów budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e, zalicza się także 

środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 

83a, na inne rachunki Ministra Finansów. 

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;] 

<1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;> 
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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)  programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b)  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)  (6) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

5b)  (7) 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.); 
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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. 

 

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, 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 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze 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. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą o 
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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;] 

<3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 

lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. …) albo 

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. 

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. 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. 
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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 

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, a w zakresie środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b - minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego.] 

<4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i 

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, 
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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. 

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. 
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[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.] 

<6. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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. 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 odpowiednio ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może 
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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, Europejskiego Funduszu 

Morskiego i 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. 189. 

[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.] 

<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 Morskiego i 
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Rybackiego albo Europejskiego Funduszu Rybackiego – na podstawie odpowiednio 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego albo 

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 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:] 

 <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 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego lub ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 
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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. 

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. 

<4a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z Ministrem Finansów 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania 

zaliczek, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, uwzględniając rodzaje beneficjentów i sposób wdrażania działań w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego.> 
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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. 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.] 

<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. 17 ust. 1 i 

w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, 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, 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.] 

<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 Morskiego i Rybackiego albo 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 
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których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b – minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego.> 

6. (86) 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. (87) Minister Finansów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do 

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. 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.] 

<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 Morskiego i Rybackiego, 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. 
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[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.] 

<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 

Morskiego i Rybackiego, 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. 

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 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.] 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sprawuje nadzór i kontrolę nad 

realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z 
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wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

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, środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.<> 

3. (93) 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. 206. 

[1. 
(97)

 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".] 

<1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie 

projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, w art. 17 ust. 1 oraz w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego 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 
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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)  
(98)

 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; 

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. 
(99)

 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. 
(100)

 W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich są: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
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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 

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. 
(101)

 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. 
(102)

 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)  
(103)

 (uchylony) 

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. 
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6. 
(104)

 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. 
(105)

 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. 
(106)

 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. 
(107)

 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] 

<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 z dnia 10 lipca 2015 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo ustawy o zasadach realizacji programów, 

albo > 

2)   pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, albo 
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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. 
(108)

 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. 
(109)

 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. 
(110)

 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 ust. 3 pkt 2, a jeżeli 
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rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji 

pośredniczącej - do instytucji pośredniczącej. 

12a. 
(111)

 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. 209. 

1. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w 

całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty. 

<1a. Należności i wierzytelności przypadające instytucji zarządzającej albo instytucji 

pośredniczącej, w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.> 

2. [Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w 

całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których 

mowa w ust. 1, a także wskaże organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem:] 

 <Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności, o których mowa w ust. 1 i 1a, a także wskaże organy do tego uprawnione, 

z uwzględnieniem:> 

1)   przesłanek uzasadniających umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub 

rozłożenie na raty spłaty tych należności; 

2)   rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności; 

3)   właściwości organów uprawnionych do umarzania należności w całości lub w części, 

odraczania lub rozkładania ich spłaty na raty w zależności od wysokości kwoty 

udzielonej ulgi. 

 


