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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.  

o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych  

innych ustaw 

 

(druk nr 556) 

 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 

1579 i 1948) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, oraz 

podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego; 

2)   decyzja o dofinansowaniu projektu - decyzję podjętą przez jednostkę sektora finansów 

publicznych, która stanowi podstawę dofinansowania projektu, w przypadku gdy ta 

jednostka jest jednocześnie wnioskodawcą; 

3)   desygnacja - 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; 

[4)   dofinansowanie - współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu 

państwa;] 

<4) dofinansowanie – współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe z budżetu 

państwa, wypłacane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o 

dofinansowaniu projektu;> 

5)   fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski 

Fundusz Społeczny, o których mowa w art. 1 rozporządzenia ogólnego; 

6)   Fundusz Spójności - Fundusz Spójności, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia 

ogólnego; 
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7)   instrument finansowy - instrument finansowy, o którym mowa w części drugiej w tytule 

IV rozporządzenia ogólnego; 

8)   instytucja audytowa - instytucję audytową, o której mowa w art. 127 rozporządzenia 

ogólnego lub w art. 25 rozporządzenia EWT; 

9)   instytucja pośrednicząca - podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia 

albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego 

lub regionalnego programu operacyjnego; 

10)  instytucja wdrażająca - podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia 

albo umowy zawartych z instytucją pośredniczącą, realizacja zadań w ramach krajowego 

lub regionalnego programu operacyjnego; 

11)  instytucja zarządzająca - instytucję, o której mowa w art. 125 rozporządzenia ogólnego 

lub w art. 23 rozporządzenia EWT; 

12)  korekta finansowa - kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub 

programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową; 

13)  krajowy kontroler - kontrolera wyznaczonego zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia 

EWT; 

<13a)  kryteria wyboru projektów – kryteria umożliwiające ocenę projektu opisanego 

we wniosku o dofinansowanie projektu, wybór projektu do dofinansowania i 

zawarcie umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcie decyzji o dofinansowaniu 

projektu, zgodne z warunkami, o których mowa w art. 125 ust. 3 lit. a 

rozporządzenia ogólnego, zatwierdzone przez komitet monitorujący, o którym mowa 

w art. 47 rozporządzenia ogólnego;> 

14)  nieprawidłowość indywidualna - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 

rozporządzenia ogólnego; 

15)  nieprawidłowość systemowa - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 38 

rozporządzenia ogólnego; 

16)  portal - portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

ogólnego; 

17)  program operacyjny: 

a)  krajowy program operacyjny - program służący realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 5 pkt 7a lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalony przez Radę Ministrów i 

przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we Wspólnych 
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Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia ogólnego oraz w 

umowie partnerstwa, które mają być osiągnięte za pomocą funduszy strukturalnych 

lub Funduszu Spójności, będący podstawą realizacji działań w nim określonych, 

stanowiący program, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia ogólnego, 

b)  program EWT - program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o którym mowa w 

art. 8 rozporządzenia EWT, na przystąpienie do którego wyraziła zgodę Rada 

Ministrów, przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte we 

Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia 

ogólnego oraz w umowie partnerstwa, będący podstawą realizacji działań w nim 

określonych, 

c)  regionalny program operacyjny - program służący realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 5 pkt 7a lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalony przez zarząd 

województwa i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele zawarte 

we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do rozporządzenia 

ogólnego oraz w umowie partnerstwa, które mają być osiągnięte za pomocą funduszy 

strukturalnych, będący podstawą realizacji działań w nim określonych, stanowiący 

program, o którym mowa w art. 96 rozporządzenia ogólnego; 

18)  projekt - przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego 

wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo 

objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu 

Spójności w ramach programu operacyjnego; 

19)  rozporządzenie EFRR - 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); 

20)  rozporządzenie EFS - 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); 

21)  rozporządzenie EWT - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 
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wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska 

współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259); 

22)  rozporządzenie ogólne - 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); 

23)  system teleinformatyczny - system, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia 

ogólnego; 

24)  system zarządzania i kontroli - system, o którym mowa w części drugiej w tytule VIII 

rozporządzenia ogólnego; 

25)  szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego - dokument przygotowany i 

przyjęty przez instytucję zarządzającą krajowym albo regionalnym programem 

operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet 

monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego, określający w 

szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi 

priorytetowych programu operacyjnego; 

26)  umowa o dofinansowanie projektu: 

a)  umowę zawartą między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został 

wybrany do dofinansowania, zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w 

art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 

b)  porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego 

projekt został wybrany do dofinansowania, 

c)  umowę lub porozumienie zawarte między właściwą instytucją a wnioskodawcą, 

którego projekt został wybrany do dofinansowania - w ramach programu EWT; 

27)  umowa partnerstwa - umowę partnerstwa, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia 

ogólnego; 
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<27a) warunki formalne – warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się przez 

stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku;> 

28)  wnioskodawca - podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu; 

29)  wspólny sekretariat - wspólny sekretariat, o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 

EWT; 

30)  współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - środki z budżetu państwa 

niepochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacane na rzecz beneficjenta albo 

wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu, z wyłączeniem 

podlegających refundacji przez Komisję Europejską środków budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej i projektów EWT; 

31)  współfinansowanie UE: 

a)  środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz podlegające 

refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na 

realizację projektów pomocy technicznej, wypłacane na rzecz beneficjenta albo 

wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu - w 

przypadku krajowego lub regionalnego programu operacyjnego, 

b)  środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzące z budżetu 

programu EWT, wypłacane na rzecz beneficjenta w ramach projektu - w przypadku 

programu EWT; 

32)  wytyczne - instrument prawny określający 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. 

 

Art. 4. 

1. Za koordynację realizacji programów operacyjnych odpowiada minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego. 

2. Koordynacja, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 
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1)   reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską w 

zakresie związanym z realizacją umowy partnerstwa; 

2)   udzielaniu, zawieszaniu lub wycofywaniu desygnacji; 

[3)   wydawaniu wytycznych dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności, zwanych dalej "wytycznymi horyzontalnymi";] 

<3) wydawaniu wytycznych dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności;> 

4)   monitorowaniu realizacji programów operacyjnych; 

5)   określaniu celów finansowych i rzeczowych wydatkowania środków w ramach 

programów operacyjnych na kolejne lata oraz monitorowaniu realizacji tych celów w 

perspektywie finansowej 2014-2020; 

6)   zapewnieniu systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych, w 

tym prowadzeniu portalu 

 

Art. 5. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów 

operacyjnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w 

tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów 

operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą, może 

wydać[ wytyczne horyzontalne] <wytyczne> dotyczące: 

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; 
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10)  wykorzystania środków pomocy technicznej; 

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

2. [Wytyczne horyzontalne] <wytyczne> mogą dotyczyć wszystkich programów 

operacyjnych lub wybranych programów operacyjnych i są skierowane do instytucji 

uczestniczących w ich realizacji. 

3. Projekt [wytycznych horyzontalnych] <wytycznych> i ich zmian jest przekazywany do 

zaopiniowania: 

1)   instytucjom zarządzającym; 

2)   ogólnopolskim organizacjom jednostek samorządu terytorialnego, tworzącym stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa 

w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759); 

3)   organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

4)   organizacjom pozarządowym, ich związkom i porozumieniom, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której 

mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazują swoje opinie w terminie wyznaczonym 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania 

państwa członkowskiego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu 

wytycznych albo ich zmian. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z 

prawa jej wyrażenia. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej lub 

portalu,[wytyczne horyzontalne] <wytyczne> oraz ich zmiany, a także termin, od 

którego wytyczne horyzontalne lub ich zmiany są stosowane; 

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

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostaną 

zamieszczone [wytyczne horyzontalne] <wytyczne> oraz ich zmiany, a także o 
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terminie, od którego [wytyczne horyzontalne] <wytyczne> lub ich zmiany są 

stosowane. 

 

Art. 6. 

1. System realizacji programu operacyjnego 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. 

[2. 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.] 

<2. Podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, szczegółowy opis osi 

priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz 

instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji.> 

 

[Art. 7. 

1. Instytucja zarządzająca krajowym albo regionalnym programem operacyjnym może 

wydawać wytyczne dotyczące kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego, 

zwane dalej "wytycznymi programowymi", zgodne z wytycznymi horyzontalnymi. 

2. Instytucja zarządzająca krajowym albo regionalnym programem operacyjnym przedstawia 

projekt wytycznych programowych: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wykonującemu zadania 

państwa członkowskiego w celu stwierdzenia ich zgodności z wytycznymi 

horyzontalnymi; 

2)   instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażającej tego programu w celu wyrażenia 

opinii. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego przedstawia instytucji zarządzającej krajowym albo regionalnym 

programem operacyjnym informację w sprawie zgodności projektu wytycznych 

programowych z wytycznymi horyzontalnymi, w terminie wyznaczonym przez instytucję 
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zarządzającą, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W przypadku 

nieprzekazania stanowiska we wskazanym terminie uznaje się, że minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego stwierdził zgodność wytycznych programowych z wytycznymi 

horyzontalnymi. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności projektu wytycznych programowych z wytycznymi 

horyzontalnymi, instytucja zarządzająca może przedstawić ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju regionalnego wykonującemu zadania państwa członkowskiego projekt 

wytycznych uwzględniający zastrzeżenia przez niego zgłoszone albo odstępuje od wydania 

wytycznych. 

5. Instytucja pośrednicząca i instytucja wdrażająca przekazują swoje opinie w terminie 

wyznaczonym przez instytucję zarządzającą, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

otrzymania projektu wytycznych programowych. Nieprzedstawienie opinii w terminie 

oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

6. Wytyczne programowe nie mogą dotyczyć zagadnień z zakresu wykorzystania środków 

pomocy technicznej, które zostały zawarte w wytycznych horyzontalnych. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wytycznych programowych, 

w tym wynikających z konieczności dostosowania wytycznych programowych do 

wytycznych horyzontalnych.] 

 

[Art. 8. 

 Instytucja zarządzająca: 

1)   podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na 

portalu, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wytyczne 

programowe oraz ich zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis osi 

priorytetowych programu operacyjnego oraz wytyczne programowe lub ich zmiany są 

stosowane; 

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

adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostaną zamieszczone szczegółowy 

opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wytyczne programowe oraz ich zmiany, 

a także o terminie, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych programu 

operacyjnego, wytyczne programowe oraz ich zmiany są stosowane - w przypadku 

krajowego programu operacyjnego albo programu EWT, a w przypadku regionalnego 

programu operacyjnego - w wojewódzkim dzienniku urzędowym.] 
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<Art. 8. 

Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego 

zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych programu 

operacyjnego oraz jego zmiany są stosowane.> 

 

Art. 14. 

1. Realizacja programu operacyjnego podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący, o 

którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego. 

2. Komitet monitorujący jest powoływany przez instytucję zarządzającą: 

1)   w drodze zarządzenia - w przypadku krajowego programu operacyjnego albo 

2)   w drodze uchwały - w przypadku regionalnego programu operacyjnego. 

3. Komitetowi monitorującemu przewodniczy przedstawiciel instytucji zarządzającej. 

4. Instytucja zarządzająca zwraca się pisemnie w szczególności do: 

1)   ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

2)   ministrów właściwych ze względu na zakres programu operacyjnego, 

3)   ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego tworzących stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa 

w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej, 

4)   organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego, których przedstawiciele wchodzą w skład: 

a)  Rady Dialogu Społecznego - w przypadku krajowego programu operacyjnego, 

b)  właściwej wojewódzkiej rady dialogu społecznego - w przypadku regionalnego 

programu operacyjnego, 

5)   Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich 

-      o wyznaczenie, z uwzględnieniem zakresu programu operacyjnego, jednego lub 

więcej przedstawicieli do składu komitetu monitorującego. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, mogą zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do 

składu komitetu monitorującego, o czym pisemnie informują instytucję zarządzającą. 
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6. W komitecie monitorującym przedstawiciele: 

1)   organizacji związkowych, organizacji pracodawców i izb gospodarczych, 

2)   organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3)   środowiska naukowego 

-      stanowią łącznie co najmniej jedną trzecią składu. 

7. Instytucja zarządzająca określa rodzaj i liczbę organizacji pozarządowych oraz liczbę ich 

przedstawicieli w składzie komitetu monitorującego. 

8. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego wybierają 

organizacje pozarządowe w sposób określony w art. 48 ust. 1 zdanie drugie 

rozporządzenia ogólnego. 

9. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, na 

wniosek instytucji zarządzającej, organizuje: 

1)   Rada Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w odniesieniu 

do komitetu monitorującego krajowy program operacyjny oraz w odniesieniu do 

komitetu monitorującego regionalny program operacyjny, jeżeli w danym 

województwie nie utworzono Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

2)   Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 41a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie - w odniesieniu do komitetu monitorującego regionalny program 

operacyjny. 

<9a. Instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym informuje 

właściwego wojewodę o posiedzeniach komitetu monitorującego. 

9b. Na pisemny wniosek wojewody instytucja zarządzająca właściwym regionalnym 

programem operacyjnym umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział 

w pracach komitetu monitorującego w charakterze obserwatora.> 

10. Komitet monitorujący realizuje w szczególności zadania, o których mowa w art. 49 i art. 

110 rozporządzenia ogólnego, w tym zatwierdza kryteria wyboru projektów, 

uwzględniając art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. 

[11. Przepisów ust. 2-9 nie stosuje się do programów EWT.] 

<11. Przepisów ust. 2–9b nie stosuje się do programów EWT.> 
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<Art. 14a. 

1. Instytucja zarządzająca jest obowiązana powołać, spośród swoich pracowników, 

Rzecznika Funduszy Europejskich, zwanego dalej „Rzecznikiem”. 

2. Rzecznika może powołać, spośród swoich pracowników, także instytucja 

uczestnicząca w realizacji programów operacyjnych, inna niż instytucja 

zarządzająca. 

3. Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w 

zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję; 

2) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1; 

3) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1; 

4) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu 

operacyjnego obowiązujących we właściwej instytucji; 

5) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. 

4. Właściwa instytucja jest obowiązana zapewnić, że osoba pełniąca funkcję Rzecznika 

nie będzie wykonywać zadań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na 

sposób realizacji przez nią zadań, o których mowa w ust. 3. 

5. Rzecznik powołany przez instytucję zarządzającą może żądać od Rzecznika 

powołanego przez instytucję, o której mowa w ust. 2, informacji w zakresie realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3. 

6. Rzecznik powołany przez instytucję, o której mowa w ust. 2, przekazuje informacje w 

zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, w sposób i w terminie 

wskazanych przez Rzecznika powołanego przez instytucję zarządzającą. 

7. Rzecznik sporządza, w terminie do dnia 31 marca, roczny raport ze swojej 

działalności za poprzedni rok i przedkłada go instytucji zarządzającej. Instytucja 

zarządzająca zamieszcza zbiorczy roczny raport na swojej stronie internetowej. 

8. Przepisów ust. 3–7 nie stosuje się do procedury odwoławczej. 

9. Do realizacji zadań przez Rzecznika nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257), z wyjątkiem działu VIII, który stosuje się odpowiednio. 

10. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się do programów EWT.”; 
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Art. 16. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania 

państwa członkowskiego w zakresie desygnacji należy w szczególności: 

1)   udzielanie desygnacji podmiotom, o których mowa w art. 15 ust. 2, po sprawdzeniu 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 15 ust. 3; 

2)   prowadzenie kontroli służących potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez 

podmioty, o których mowa w art. 15 ust. 2, wytypowane w wyniku przeprowadzonej 

analizy ryzyka; 

3)   prowadzenie doraźnych kontroli - w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że 

podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 2, przestał spełniać którekolwiek z kryteriów 

desygnacji; 

4)   zawieszanie desygnacji - w przypadku zaprzestania spełniania przez podmiot, o 

którym mowa w art. 15 ust. 2, warunków określonych w art. 15 ust. 3, w tym w 

związku z wystąpieniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, do czasu 

zrealizowania przez ten podmiot działań naprawczych określonych w planie, o 

którym mowa w ust. 4 pkt 1; 

5)   wycofanie desygnacji - w przypadku niezrealizowania przez podmiot, o którym mowa 

w art. 15 ust. 2, działań naprawczych określonych w planie, o którym mowa w ust. 4 

pkt 1; 

6)   rozpatrywanie zastrzeżeń podmiotu, któremu odmówiono udzielenia desygnacji, 

zawieszono albo wycofano desygnację. 

<1a. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach regionalnego programu 

operacyjnego może wykonywać wojewoda w zakresie i na warunkach określonych 

w porozumieniu zawartym z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.> 

2. Udzielenie, zawieszenie lub wycofanie desygnacji może obejmować jeden lub więcej 

podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 2. W uzasadnionych przypadkach zawieszenie 

lub wycofanie desygnacji może nastąpić w zakresie określonych osi priorytetowych 

programu operacyjnego. 

3. Skutkiem zawieszenia lub wycofania desygnacji jest wstrzymanie certyfikacji wydatków 

do Komisji Europejskiej w ramach programu operacyjnego w zakresie odpowiadającym 

zawieszeniu lub wycofaniu desygnacji. 

4. W przypadku zawieszenia desygnacji: 
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1)   podmiot, któremu zawieszono desygnację, przygotowuje i przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wykonującemu zadania państwa 

członkowskiego plan działań naprawczych w terminie wskazanym przez tego 

ministra; 

2)   minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego, po zasięgnięciu opinii komitetu do spraw desygnacji, wskazuje 

działania, jakich podmiot, któremu zawieszono desygnację, nie może wykonywać. 

5. W przypadku zrealizowania planu działań naprawczych w terminie w nim określonym 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego przekazuje podmiotowi, któremu zawieszono desygnację, pisemną 

informację o cofnięciu zawieszenia. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego informuje Komisję Europejską o każdym przypadku zawieszenia lub 

wycofania desygnacji. 

7. W przypadku odmowy udzielenia desygnacji, zawieszenia desygnacji albo wycofania 

desygnacji, podmiotowi, któremu odmówiono udzielenia desygnacji, zawieszono albo 

wycofano desygnację, przysługuje prawo wniesienia do ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego pisemnych 

zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie 

udzielenia, zawieszeniu albo wycofaniu desygnacji. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od 

dnia ich wniesienia. 

9. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego: 

1)   utrzymuje odmowę udzielenia, zawieszenie albo wycofanie desygnacji - w przypadku 

negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń, albo 

2)   udziela desygnacji, cofa zawieszenie desygnacji albo przywraca desygnację - w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń. 

10. Udzielenie, zawieszenie oraz wycofanie desygnacji następuje w formie pisemnej. 

11. Do udzielenia, zawieszenia oraz wycofania desygnacji nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

23). 
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Art. 22. 

1. Kontrola i audyt programu operacyjnego obejmują: 

1)   kontrole realizacji programu operacyjnego służące zapewnieniu, że system 

zarządzania i kontroli programu operacyjnego działa prawidłowo, a wydatki w 

ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami 

unijnymi i krajowymi; 

2)   audyty wykonywane przez instytucję audytową zgodnie z art. 127 rozporządzenia 

ogólnego oraz art. 25 rozporządzenia EWT; 

3)   kontrole spełniania kryteriów desygnacji. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują: 

1)   kontrole systemowe służące sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań przez 

instytucje, którym instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub koordynator 

EWT powierzyli zadania związane z realizacją programu operacyjnego; 

2)   weryfikacje wydatków służące sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności 

poniesionych wydatków, które: 

a)  przybierają formę kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność, 

b)  mogą przybrać formę kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być 

prowadzone również po zakończeniu realizacji projektu, 

c)  mogą przybrać formę kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki 

ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane: 

[–  z tego samego funduszu polityki spójności w ramach jednego programu operacyjnego, 

–  z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii 

Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co najmniej 

dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzająca została 

ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<– w ramach jednego programu operacyjnego, 

– z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii 

Europejskiej lub z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co 

najmniej dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzająca 

została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,> 

<– w ramach programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 lub Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”> 
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3)   kontrole na zakończenie realizacji projektu służące sprawdzeniu kompletności 

dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu; 

4)   kontrole trwałości, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą ponadto obejmować kontrole zdolności 

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu 

pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do 

dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów, 

polegające w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji 

projektów. Kontrole te mogą mieć charakter kontroli uprzednich, prowadzonych przed 

dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do 

dofinansowania, które służą sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do 

realizacji projektu. 

4. [Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą także przybrać formę weryfikacji 

dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur 

dotyczących udzielania zamówień publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko 

lub udzielania pomocy publicznej.] <Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą 

także przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości 

przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień 

publicznych lub udzielania pomocy publicznej.>Kontrole te mogą być prowadzone 

przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do 

dofinansowania. 

5. Kontrole, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 4, mogą być prowadzone na 

próbie projektów. 

6. Weryfikacja dokumentów podczas kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz w 

ust. 4, może być prowadzona na próbie, zgodnie z metodyką określoną przez instytucję 

zarządzającą lub koordynatora EWT, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Za prowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada instytucja 

zarządzająca lub koordynator EWT, z zastrzeżeniem kontroli, o których mowa w ust. 2 

pkt 2 lit. c tiret drugie, za których prowadzenie odpowiada minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego. 

8. Na każdy rok obrachunkowy instytucja zarządzająca lub koordynator EWT sporządza dla 

programu operacyjnego roczne założenia dotyczące doboru próby do kontroli, o której 
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mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c tiret pierwsze i pkt 4, oraz doboru próby do weryfikacji 

dokumentów zgodnie z ust. 6. 

[9. Do kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i c, ust. 2 pkt 3, oraz do kontroli 

przeprowadzanych w trakcie procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu, 

prowadzonych w formie, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów art. 25.] 

<9. Do kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i c i pkt 3, oraz do kontroli 

przeprowadzanych w trakcie procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu, 

prowadzonych w formie, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów art. 25, z 

zastrzeżeniem art. 24 ust. 10.> 

Art. 23. 

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości 

realizacji projektu przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą, instytucję 

pośredniczącą, instytucję wdrażającą, koordynatora EWT, wspólny sekretariat, krajowego 

kontrolera, a także instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do 

przeprowadzania kontroli lub audytu. 

<1a. Wnioskodawca jest obowiązany poddać się kontroli w zakresie, o którym mowa 

w art. 22 ust. 3 i 4.> 

2. Kontrole w miejscu realizacji projektu przeprowadza się na podstawie pisemnego 

imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania 

przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem 

określonym w art. 22 ust. 3 i 4, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 

140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać 

dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu oraz pomocy 

publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

lub pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym 

interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8), oraz podatku od 
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towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 

4. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego na podstawie 

dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją 

projektu. 

5. Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty 

związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające 

potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu 

realizacji projektu, dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz 

udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu. 

6. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w 

ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. 

7. Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli lub audytu, w celu potwierdzenia 

prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków, mogą zwrócić się o złożenie 

wyjaśnień do osób zaangażowanych w realizację projektu. 

8. W ramach kontroli w miejscu realizacji projektu mogą być przeprowadzane oględziny. 

[Oględziny przeprowadza się w obecności beneficjenta.] <Oględziny przeprowadza się 

w obecności beneficjenta lub osoby reprezentującej beneficjenta.> 

9. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub 

oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe 

osoby uczestniczące w tej czynności. 

10. Z czynności kontrolnej niewymienionej w ust. 9, która ma istotne znaczenie dla ustaleń 

kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą. 

 

Art. 24. 

1. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej albo nieprawidłowości 

systemowej, zwanych dalej "nieprawidłowościami", powoduje powstanie obowiązku 

podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich działań, o których mowa w ust. 9 lub 

11. 

2. Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej kontroli 

przeprowadzonej przez właściwą instytucję nie stanowi przesłanki odstąpienia od 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

odpowiednich działań, o których mowa w ust. 9 lub 11, w przypadku późniejszego 

stwierdzenia jej wystąpienia. 

3. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości oraz nałożenie korekty finansowej jest 

poprzedzone czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi przez właściwą instytucję, 

podczas których instytucja ta może uwzględnić wyniki kontroli przeprowadzonych przez 

inne uprawnione podmioty. 

4. Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, pomniejszenia wartości wydatków 

kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 1, i nałożenia korekty finansowej oraz w przypadku, o którym mowa w 

ust. 11, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

5. Wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej 

jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej 

kwocie współfinansowania UE. 

6. Wartość korekty finansowej, o której mowa w ust. 5, albo wartość wydatków poniesionych 

nieprawidłowo, stanowiąca pomniejszenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, mogą zostać 

obniżone, jeżeli Komisja Europejska określi możliwość obniżania tych wartości. 

7. W przypadku gdy kwoty nieprawidłowo poniesionych wydatków nie można określić, 

wartość korekty finansowej ustala się, z uwzględnieniem ust. 6 i przepisów wydanych na 

podstawie ust. 13, zgodnie z art. 143 ust. 2 rozporządzenia ogólnego. 

8. Przepis ust. 5 nie narusza zasad odzyskiwania środków związanych ze stwierdzoną 

nieprawidłowością indywidualną, pochodzących z innych źródeł. 

9. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej: 

1)   przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wniosek o 

płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we 

wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych 

nieprawidłowo; 

2)   w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę 

finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty 

współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, 

zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w 

przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo 

decyzją o dofinansowaniu projektu. 
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, jeżeli beneficjent nie zgadza się ze 

stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem 

wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić 

umotywowane pisemne zastrzeżenia. Przepisy art. 25 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna wynika bezpośrednio z działania lub 

zaniechania: 

1)   właściwej instytucji lub 

2)   organów państwa 

- korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji 

wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o 

kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej 

nieprawidłowości. 

12. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 11, stwierdza: 

1)   minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa 

członkowskiego - w odniesieniu do instytucji zarządzającej oraz krajowego 

kontrolera; 

2)   instytucja zarządzająca - w odniesieniu do instytucji, którym zostały powierzone 

zadania zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 3. 

<12a. W przypadku stwierdzenia przez instytucję zarządzającą wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 1, instytucja ta wszczyna kontrolę, o 

której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1.> 

13. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze 

rozporządzenia, warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w ust. 

5, oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o 

którym mowa w ust. 9 pkt 1, a także ich stawki procentowe, mając na względzie charakter 

i wagę nieprawidłowości, ich skutki finansowe, a także stanowisko Komisji Europejskiej, 

o którym mowa w ust. 6. 

[Art. 29. 

1. Środki finansowe zwrócone do instrumentów finansowych, przypisane do wkładu z 

programu operacyjnego są ponownie wykorzystywane: 

1)   w okresie kwalifikowalności - na realizację celów określonych w art. 44 ust. 1 

rozporządzenia ogólnego; 
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2)   po okresie kwalifikowalności - na realizację celów określonych zgodnie z art. 45 

rozporządzenia ogólnego. 

2. W celu ponownego wykorzystania środków, o którym mowa w ust. 1, instytucja 

zarządzająca otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek do obsługi 

instrumentów finansowych. 

3. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzona przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową podpisaną między instytucją zarządzającą a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

4. Wyłącznym dysponentem środków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym 

mowa w ust. 2, jest: 

1)   minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w odniesieniu do środków 

pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2)   zarząd województwa - w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego 

programu operacyjnego. 

5. Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 2, są uruchamiane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek instytucji zarządzającej w celu ich 

ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 1. 

6. Po zakończeniu okresu kwalifikowalności zadania instytucji zarządzającej określone w 

niniejszym rozdziale wykonuje: 

1)   minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w odniesieniu do środków 

pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2)   zarząd województwa - w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego 

programu operacyjnego.] 

<Art. 29. 

1. Środki finansowe, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy 

o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, przypisane do 

wkładu finansowego z programu operacyjnego, oraz odsetki i inne przychody, a 

także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami podlegają zwrotowi na 

rachunek wskazany przez właściwą instytucję, a następnie są ponownie 

wykorzystywane: 

1) w okresie kwalifikowalności – na realizację celów określonych zgodnie z art. 44 

ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z warunkami określonymi w tym 

przepisie; 
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2) w okresie co najmniej 8 lat po okresie kwalifikowalności – na realizację celów 

określonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia ogólnego; 

3) w okresie następującym po okresie, o którym mowa w pkt 2 – w formie wsparcia 

finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo 

częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, 

gwarancji lub poręczeń, na realizację celów wynikających z programów 

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

prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w odniesieniu do środków 

pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2) zarząd województwa – w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego 

programu operacyjnego. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodu dysponenta ani 

podmiotów, którym mogą być przekazywane w celu ponownego wykorzystania 

zgodnie z ust. 1. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są wydatkowane i rozliczane przez 

podmioty, którym środki te mogą być przekazywane w celu ponownego 

wykorzystania zgodnie z ust. 1, na warunkach określonych w umowach lub 

porozumieniach zawieranych przez dysponenta z tymi podmiotami. 

5. Umowy lub porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności: 

1) cele, na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe, o których mowa w ust. 1; 

2) okres realizacji umowy lub porozumienia; 

3) mechanizmy zapewniające efektywność wykorzystania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1;  

4) warunki wycofania środków finansowych, o których mowa w ust. 1; 

5) koszty zarządzania środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, i opłaty za 

zarządzanie tymi środkami finansowymi; 

6) obowiązki sprawozdawcze wobec dysponenta w zakresie wskazanym w art. 37a 

ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

6. W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 

dysponent otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek do obsługi tych 

środków. 
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7. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzona przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową zawartą między dysponentem 

a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

8. Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 6, są 

uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek dysponenta w celu 

ich ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 1.> 

 

<Rozdział 10a 

Pomoc zwrotna 

 

Art. 29a. 

1. Środki finansowe stanowiące pomoc zwrotną, o której mowa w rozporządzeniu 

ogólnym, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie 

projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu podlegają zwrotowi na rachunek 

właściwej instytucji wraz z odsetkami i innymi przychodami oraz zyskami 

powstałymi na skutek obrotu tymi środkami. 

2. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w odniesieniu do środków 

pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2) zarząd województwa – w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego 

programu operacyjnego. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są ponownie wykorzystywane zgodnie z 

art. 66 akapit drugi rozporządzenia ogólnego w formie wsparcia finansowego 

niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, 

przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń przez: 

1) dysponenta; 

2) podmiot pełniący funkcję właściwej instytucji; 

3) inny podmiot. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodu dysponenta, 

podmiotu pełniącego funkcję właściwej instytucji ani innego podmiotu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 3, którym mogą być przekazywane w celu ponownego 

wykorzystania zgodnie z ust. 3. 
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5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 

pkt 2 i 3, są wydatkowane i rozliczane na warunkach określonych w umowach lub 

porozumieniach zawieranych przez dysponenta odpowiednio z podmiotem 

pełniącym funkcję właściwej instytucji lub z innym podmiotem, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 3. 

6. Umowy lub porozumienia, o których mowa w ust. 5, określają w szczególności: 

1) cele, na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe, o których mowa w ust. 1; 

2) okres realizacji umowy lub porozumienia; 

3) mechanizmy zapewniające efektywność wykorzystania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1;  

4) warunki wycofania środków finansowych, o których mowa w ust. 1; 

5) koszty zarządzania środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, i opłaty za 

zarządzanie tymi środkami finansowymi; 

6) obowiązki sprawozdawcze wobec dysponenta w zakresie wskazanym w art. 37a 

ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

7. W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, w 

przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 i 3, dysponent otwiera w Banku 

Gospodarstwa Krajowego rachunek do obsługi tych środków. 

8. W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, w 

przypadku określonym w ust. 3 pkt 2, środki te są przechowywane na oddzielnym 

rachunku podmiotu pełniącego funkcję właściwej instytucji albo wydzielane za 

pomocą kodów księgowych. 

9. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 7, jest prowadzona przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową zawartą między dysponentem 

a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

10. Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 7, są 

uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek dysponenta w celu 

ich ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 3.> 

 

Art. 30. 

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zwane dalej "ZIT", są instrumentem rozwoju 

terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 

rozporządzenia EFRR. 
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2. W ramach regionalnego programu operacyjnego ZIT: 

1)   są realizowane na terenie miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub 

wojewody i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

2)   mogą być realizowane na terenie innych miast i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie 

- wyznaczonych zgodnie z warunkami określonymi w umowie partnerstwa. 

3. ZIT są realizowane przez wyodrębnione działania lub poddziałania w ramach co najmniej 

dwóch osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego finansowanych z dwóch 

funduszy strukturalnych. 

4. ZIT są zarządzane przez związek ZIT utworzony w formach współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), albo przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu 

wspólnej realizacji ZIT zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

położonymi na obszarze realizacji ZIT, na zasadach określonych w umowie albo 

porozumieniu. 

5. Warunkami realizacji ZIT są: 

1)   powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia, o których mowa w 

ust. 4, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze 

realizacji ZIT, określonym przez zarząd województwa w regionalnym programie 

operacyjnym; 

2)   opracowanie przez podmioty, o których mowa w ust. 4, strategii ZIT, o której mowa 

w art. 7 rozporządzenia EFRR i art. 12 rozporządzenia EFS, oraz jej pozytywne 

zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez: 

a)  instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym - w zakresie możliwości 

finansowania ZIT w ramach tego programu, 

b)  ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa 

członkowskiego - w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości 

finansowania projektów, o których mowa w ust. 7, z krajowych programów 

operacyjnych, jeżeli strategia ZIT to przewiduje; 

3)   zawarcie porozumienia lub umowy dotyczących realizacji ZIT pomiędzy podmiotami, 

o których mowa w ust. 4, a właściwą instytucją zarządzającą, zawierających w 

szczególności zakres powierzonych zadań, obejmujących co najmniej udział 
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podmiotów, o których mowa w ust. 4, w wyborze projektów do dofinansowania przez 

właściwą instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym oraz 

współpracę z tą instytucją przy przygotowywaniu kryteriów wyboru projektów dla 

wyodrębnionych działań lub poddziałań służących realizacji ZIT. 

6. Strategia ZIT oraz jej zmiany są przygotowywane przez podmioty, o których mowa w ust. 

4, we współpracy z właściwą instytucją zarządzającą regionalnym programem 

operacyjnym oraz przyjmowane przez związek ZIT w formie uchwały albo przez 

jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w umowie albo 

porozumieniu, o których mowa w ust. 4. 

7. Strategia ZIT może być realizowana również przez projekty wybierane w ramach 

krajowych programów operacyjnych. 

8. Strategia ZIT określa w szczególności: 

1)   diagnozę obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów rozwojowych; 

2)   cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane rezultaty i wskaźniki 

rezultatu i produktu powiązane z realizacją regionalnego programu operacyjnego; 

3)   propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym; 

[4)   wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją 

na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami, w tym 

projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym pozytywnie zaopiniowanymi 

przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym;] 

<4) wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz 

z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym 

pozytywnie zaopiniowanymi przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym 

programem operacyjnym;> 

5)   źródła jej finansowania; 

6)   warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii ZIT. 

9. Do strategii ZIT nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

 

Art. 33. 

1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą 

krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem 
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operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, 

zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo 

umowie o partnerstwie. 

2. [Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje wyboru partnerów spoza 

sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania 

podmiotów.] <Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), inicjujący 

projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż 

wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości 

i równego traktowania.> Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w 

szczególności do: 

1)   ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

2)   uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z 

celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 

3)   podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o 

podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

[3. Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.] 

<3. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.> 

<3a. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej 

i terminowej realizacji projektu, za zgodą właściwej instytucji, może nastąpić zmiana 

partnera. Do zmiany partnera przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

4. Do wyboru partnerów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw w ramach współpracy 

ponadnarodowej, o której mowa w art. 10 rozporządzenia EFS, nie stosuje się przepisów 

ust. 2 pkt 1 i ust. 3. 

<4a. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po 

przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu 
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partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz 

wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.> 

5. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności: 

1)   przedmiot porozumienia albo umowy; 

2)   prawa i obowiązki stron; 

3)   zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

4)   partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów 

projektu; 

5)   sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 

udzielonego każdemu z partnerów; 

6)   sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z 

porozumienia lub umowy. 

[6. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1).] 

7. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z 

możliwości otrzymania dofinansowania. 

[8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do projektu hybrydowego, o którym mowa w art. 34 ust. 

1, oraz w przypadku gdy odrębne przepisy przewidują inny sposób określania podmiotów 

wspólnie realizujących projekt.] 

<8. Przepisów ust. 1–5 i 7 nie stosuje się do projektu hybrydowego, o którym mowa w 

art. 34 ust. 1, ani w przypadku, gdy odrębne przepisy przewidują inny sposób 

określania podmiotów wspólnie realizujących projekt.> 

 

Art. 37. 

1. Właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób 

przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do 

informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. 
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[2. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, 

zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 

125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego.] 

<2. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów.> 

3. Nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt: 

1)   którego wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania; 

2)   zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 

<3a. Właściwa instytucja może wymagać złożenia przez wnioskodawcę oświadczeń 

niezbędnych do: 

1) przeprowadzenia wyboru projektów do dofinansowania lub 

2) zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu projektu.> 

[4. Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o 

dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.". Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.] 

<4. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c. 

Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.> 

5. Właściwa instytucja może wymagać od wnioskodawcy wyłącznie informacji i dokumentów 

niezbędnych do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów. 

[6. Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, z którymi zawarto umowy o 

dofinansowanie projektu albo w stosunku do których wydano decyzje o dofinansowaniu 

projektu, a także dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną 

dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią 

informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34).] 
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<6. Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają 

udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. 

poz. 933).> 

<7. Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w 

związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców 

nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, 

o której mowa w art. 48 ust. 6, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.> 

 

Art. 38. 

1. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie: 

1)   konkursowym; 

2)   pozakonkursowym [.] <;> 

<3) o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.> 

2. Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których 

wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty 

jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego 

realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 

<3a. W trybie, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, mogą być wybierane 

wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 28 ust. 1. 

3b. Projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

28 ust. 1, mogą być wybierane wyłącznie w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo 

w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych.> 

4. Wybór określonego trybu należy do właściwej instytucji. 
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Art. 39. 

1. W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach 

konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję. 

2. Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które 

spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 

1)   uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 

2)   uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem 

wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1. 

<3. Konkurs może być podzielony na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór 

projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej 

instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.> 

 

Art. 40. 

1. Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie 

internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed 

planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. 

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej: 

1)   nazwę i adres właściwej instytucji; 

2)   określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających 

dofinansowaniu; 

3)   określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie; 

4)   określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub 

maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu; 

5)   określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu; 

6)   określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu [.] <;> 

<7) informację, czy konkurs jest podzielony na rundy.> 

 

Art. 41. 

1. Właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie 

regulaminu. 

2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 

1)   nazwę i adres właściwej instytucji; 
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2)   przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu; 

[3)   formę konkursu; 

4)   termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób 

uzupełniania w nich braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych 

omyłek;] 

<3) formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy; 

4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób 

uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz 

poprawiania w nich oczywistych omyłek;> 

5)   wzór wniosku o dofinansowanie projektu; 

[6)   wzór umowy o dofinansowanie projektu;] 

<6) wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu 

projektu;> 

<6a) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy 

o dofinansowanie projektu lub podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, 

oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;> 

7)   kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia; 

<7a) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części 

dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów w trakcie jego 

oceny; 

7b) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym 

wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie 

jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru 

projektów, a także informację o skutkach niezachowania wskazanej formy 

komunikacji; 

7c) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości 

skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji;> 

[8)   kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie;] 

<8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wraz 

z informacją w zakresie możliwości jej zwiększenia;> 

9)   maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną 

dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu; 

[10)  środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy;] 
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<10) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do 

ich rozpatrzenia;> 

11)  sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 

12)  formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu [.] <;> 

<13) informację w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków 

o dofinansowanie projektu.> 

3. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu 

konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli konieczność dokonania zmiany wynika z odrębnych 

przepisów. 

5. Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie 

internetowej oraz na portalu, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich 

uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane. 

 

[Art. 43. 

1. W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub 

oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 

lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

2. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki 

nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

 

Art. 44. 

1. Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie 

dokonuje komisja oceny projektów. 

2. Właściwa instytucja powołuje komisję oceny projektów oraz określa regulamin jej pracy. W 

skład komisji oceny projektów wchodzą pracownicy właściwej instytucji lub eksperci, o 

których mowa w art. 49. 

3. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu komisja oceny 

projektów sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny. 

4. Komisja oceny projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane 

oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2. 
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5. Po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w art. 46 ust. 1, właściwa instytucja 

zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o składzie komisji oceny projektów. 

6. Właściwa instytucja sprawuje nadzór nad komisją oceny projektów w zakresie zgodności 

konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu. 

 

Art. 45. 

1. Konkurs może być prowadzony etapami. 

2. Po każdym etapie konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej 

listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu albo listę, o której mowa w art. 46 

ust. 4. 

Art. 46. 

1. Właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust. 4. 

2. Po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja może zwiększyć kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie projektów w konkursie. 

3. Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o 

zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem 

liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu 

kryteriów wyboru projektów. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie 

spełnienia kryteriów wyboru projektów albo listę projektów, które uzyskały wymaganą 

liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

5. Jeżeli projekt otrzymał negatywną ocenę, o której mowa w art. 53 ust. 2, informacja, o 

której mowa w ust. 3, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i 

w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54, określające: 

1)   termin do wniesienia protestu; 

2)   instytucję, do której należy wnieść protest; 

3)   wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2.] 

 

<Art. 43. 

1. W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o 

dofinansowanie projektu właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

2. W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu 

właściwa instytucja poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, 

albo wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Terminy określone w wezwaniach, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną – liczy się od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania; 

2) w przypadku wezwania przekazanego na piśmie – liczy się od dnia doręczenia 

wezwania. 

4. W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się 

przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

5. W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Art. 44. 

1. Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w 

konkursie dokonuje komisja oceny projektów. 

2. Właściwa instytucja powołuje komisję oceny projektów oraz określa regulamin jej 

pracy. 

3. W skład komisji oceny projektów: 

1) wchodzą pracownicy właściwej instytucji; 

2) mogą wchodzić: 

a) eksperci, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1, 

b) pracownicy tymczasowi, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 

2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 

oraz z 2017 r. poz. 658 i 962). 

4. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, w skład 

komisji oceny projektów mogą wchodzić wyłącznie ci pracownicy, którzy mają 

wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej 

programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu. 
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5. Właściwa instytucja informuje wojewodę o powołaniu komisji oceny projektów w 

ramach regionalnego programu operacyjnego. 

6. Właściwa instytucja, na pisemny wniosek wojewody, umożliwia wojewodzie albo jego 

przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach komisji oceny 

projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

7. Właściwa instytucja sprawuje nadzór nad komisją oceny projektów w zakresie 

zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu. 

 

Art. 45. 

1. Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów może być podzielona na etapy. 

2. Po każdym etapie oceny właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie 

internetowej listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu albo listę, o 

której mowa w art. 46 ust. 3. 

3. W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie właściwej 

instytucji, wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej 

spełniania kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w regulaminie 

konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w przypadku danego kryterium. 

Uzupełnienia lub poprawienia projektu może dokonać, za zgodą wnioskodawcy, 

komisja oceny projektów. Właściwa instytucja w trakcie uzupełniania lub 

poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców. 

4. Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o 

zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem tej oceny, 

podając liczbę punktów otrzymanych przez projekt lub informację o spełnieniu albo 

niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Do doręczenia informacji o zakończeniu 

oceny projektu i jej wyniku stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Jeżeli projekt otrzymał negatywną ocenę, o której mowa w art. 53 ust. 2, informacja, o 

której mowa w ust. 4, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na 

zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54, określające: 

1) termin do wniesienia protestu; 

2) instytucję, do której należy wnieść protest; 

3) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2. 
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6. Komisja oceny projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą 

przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2. 

7. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów komisja oceny projektów sporządza 

protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny. 

 

Art. 46. 

1. Właściwa instytucja rozstrzyga konkurs albo rundę konkursu, zatwierdzając listę, o 

której mowa w art. 45 ust. 6. 

2. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja może 

zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie albo 

w rundzie konkursu. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja zamieszcza na 

swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do 

dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów albo 

listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja zamieszcza na 

swojej stronie internetowej informację o składzie komisji oceny projektów.> 

 

Art. 48. 

1. W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie 

właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym. 

[2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej 

zidentyfikowanych zgodnie z ust. 3 i 4.] 

<2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej 

zidentyfikowanych zgodnie z ust. 3 i 4 oraz projektów pomocy technicznej.> 

3. Właściwa instytucja dokonuje identyfikacji, wskazując projekt: 

1)   zgodny z celami programu operacyjnego; 

2)   spełniający warunki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3; 

3)   możliwy do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów; 

4)   wykonalny. 

[4. Instytucja zarządzająca zamieszcza w szczegółowym opisie osi priorytetowych programu 

operacyjnego informację o projekcie oraz o podmiocie, który będzie jego wnioskodawcą.] 
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<4. Instytucja zarządzająca zamieszcza w szczegółowym opisie osi priorytetowych 

programu operacyjnego informację o zidentyfikowanym projekcie oraz o podmiocie, 

który będzie jego wnioskodawcą.> 

<4a. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) nazwę i adres właściwej instytucji; 

2) miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób 

uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania 

w nim oczywistych omyłek; 

3) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy 

o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, 

oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji; 

4) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym 

wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie 

jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru 

projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji; 

5) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków 

niezachowania wskazanej formy komunikacji. 

4b. Do uzupełniania braków w zakresie warunków formalnych i poprawiania 

oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu przepisy art. 43 stosuje się 

odpowiednio.> 

5. Właściwa instytucja wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru 

projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów. 

6. Właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację o 

projekcie wybranym do dofinansowania. 

 

[Art. 49. 

1. Właściwa instytucja może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do 

dofinansowania. 

2. Właściwa instytucja określa rolę eksperta w wyborze projektów do dofinansowania. 

3. Właściwa instytucja wyznacza eksperta spośród kandydatów na ekspertów, którzy: 

1)   korzystają z pełni praw publicznych; 

2)   mają pełną zdolność do czynności prawnych; 
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3)   nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w 

dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór 

projektu; 

5)   posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu 

operacyjnego. 

4. Kandydat na eksperta składa oświadczenie o spełnianiu przesłanek, o których mowa w ust. 

3 pkt 1-3. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. 

5. Kandydat na eksperta informuje niezwłocznie właściwą instytucję o wszelkich 

okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełniania przesłanek, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1-3. 

6. Właściwa instytucja zawiera z kandydatem na eksperta umowę dotyczącą udziału w 

wyborze projektów. 

7. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

8. Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności 

powodujących wyłączenie go z udziału w wyborze projektów, ustalonych zgodnie z ust. 7. 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia. 

9. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie innych okoliczności niż ustalone zgodnie z 

ust. 7, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności eksperta, właściwa instytucja 

wyłącza eksperta z udziału w wyborze projektów albo je ujawnia. 

10. Właściwa instytucja prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów, który jest zamieszczany 

na jej stronie internetowej. 

11. Wykaz, o którym mowa w ust. 10, zawiera: 

1)   imię i nazwisko kandydata na eksperta; 

2)   adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta; 

3)   wskazanie dziedziny objętej danym programem operacyjnym, w której kandydat na 

eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.] 
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[Art. 50. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania 

na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia 

pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.] 

<Art. 50. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania 

dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa 

stanowi inaczej.> 

<Art. 50a. 

W toku postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, w tym w toku 

procedury odwoławczej, oraz udzielania dofinansowania właściwa instytucja nie może 

żądać zaświadczeń ani dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, 

jeżeli: 

1) są one znane instytucji z urzędu; 

2) są możliwe do ustalenia przez instytucję na podstawie: 

a) posiadanych przez nią ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których 

instytucja ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

d) przedstawionych przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów urzędowych.> 

 

[Art. 51. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do programów EWT.] 

<Art. 51. 

Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 37 ust. 6 i 7, nie stosuje się do 

programów EWT.> 
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Art. 52. 

1. Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja 

o dofinansowaniu projektu. 

[2. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu 

projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie 

których został wybrany do dofinansowania.] 

<2. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta, a decyzja o dofinansowaniu 

projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru 

projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, oraz zostały 

dokonane czynności i zostały złożone dokumenty wskazane w regulaminie konkursu 

albo w wezwaniu, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 2 pkt 6a albo w art. 48 

ust. 4a pkt 3.> 

3. W przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana z 

partnerem wiodącym, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4, będącym beneficjentem, 

odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu. 

 

<Art. 52a. 

Umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać 

zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru 

projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.> 

 

Art. 53. 

1. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie 

konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia 

złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. 

2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru 

projektów, w ramach której: 

1)   projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru 

projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo 

skierowany do kolejnego etapu oceny; 

2)   projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 

jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania. 
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[3. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 

wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić 

wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.] 

<3. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 

albo w ramach rundy konkursu nie wystarcza na wybranie projektu do 

dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia 

protestu.> 

Art. 54. 

[1. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o 

której mowa w art. 46 ust. 3.] 

<1. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4.> 

2. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 

1)   oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 

2)   oznaczenie wnioskodawcy; 

3)   numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4)   wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie 

zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

5)   wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

6)   podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z 

załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 

osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa 

w ust. 2, lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę 

do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc 

od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

4. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do 

wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 6. 

5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art. 56 

ust. 2 i art. 57. <Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia 

protestu, o którym mowa w ust. 3.> 
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[6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie 

lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5.] 

<6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne 

pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5.> 

 

<Art. 54a. 

1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu 

przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55. 

2. Wycofanie protestu następuje przez złożenie instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, 

pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. 

3. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę właściwa instytucja, o której 

mowa w art. 39 ust. 1: 

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie 

pisemnej; 

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do właściwej instytucji, o której 

mowa w art. 55, jeżeli skierowała protest do tej instytucji. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwa instytucja, o której mowa w 

art. 55, pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w 

formie pisemnej. 

5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. 

6. W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu 

administracyjnego.> 

Art. 56. 

[1. Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, zgodnie 

z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5.] 

<1. Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, 

zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5.> 

2. [Instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu 

weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, 

o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, i:] 

<Instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie 

kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, i:> 
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[1)   dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem 

projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów 

wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, 

informując o tym wnioskodawcę, albo] 

<1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio 

skierowaniem projektu do właściwego etapu oceny, albo dokonuje aktualizacji 

listy, o której mowa w art. 46 ust. 3, informując o tym wnioskodawcę, albo> 

2)   kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do właściwej 

instytucji, o której mowa w art. 55, załączając do niego stanowisko dotyczące braku 

podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na 

piśmie o przekazaniu protestu. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli instytucją właściwą do rozpatrzenia protestu jest 

instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1. [W takim przypadku protest jest wnoszony 

bezpośrednio do tej instytucji zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5.] 

<W takim przypadku protest jest wnoszony bezpośrednio do tej instytucji zgodnie 

z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5.> 

 

Art. 57. 

[Właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość 

oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania.] <Właściwa instytucja, o 

której mowa w art. 55, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w 

zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania.> 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu 

konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 

przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. [Termin 

rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.] 

<Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego 

otrzymania.> 

Art. 58. 

1. Właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, informuje wnioskodawcę na piśmie o 

wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności: 
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1)   treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, 

wraz z uzasadnieniem; 

2)   w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61. 

2. W przypadku uwzględnienia protestu właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, może: 

[1)   odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na 

liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo]  

<1) odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo dokonać 

aktualizacji listy, o której mowa w art. 46 ust. 3, informując o tym 

wnioskodawcę, albo> 

2)   przekazać sprawę instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, w celu przeprowadzenia 

ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących 

procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik 

oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. 

3. Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i 

zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5. 

4. Instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1, informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku 

ponownej oceny i: 

[1)   w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do 

właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do 

dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;] 

<1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu kieruje projekt do 

właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy, o której mowa w art. 46 

ust. 3;> 

2)   w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo 

pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach 

określonych w art. 61. 

5. Przepisów ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli instytucją właściwą do rozpatrzenia 

protestu jest instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1. 

 

 

 



- 46 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 59. 

1. [Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym 

mowa w art. 46 ust. 5, został wniesiony:] 

<Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, 

o którym mowa w art. 45 ust. 5, został wniesiony:> 

1)   po terminie, 

2)   przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

3)   bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4 

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez instytucję, o 

której mowa w art. 39 ust. 1, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez 

właściwą instytucję, o której mowa w art. 55. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61. 

 

Art. 61. 

1. W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub 

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 

ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu 

administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). 

[2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo 

art. 66 ust. 2 pkt 1, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.] 

<2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 

dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, 

art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 3 – w 

terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w 

nim oczywistych omyłek, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.> 

3. Kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje: 

1)   wniosek o dofinansowanie projektu, 

[2)   informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3,] 
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<2) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 45 ust. 4,> 

3)   wniesiony protest, 

4)   informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 

pkt 1 

-   wraz z ewentualnymi załącznikami. 

4. Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci 

uwierzytelnionej kopii. 

5. Sąd rozpoznaje skargę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

wniesienia skargi. 

6. Wniesienie skargi: 

1)   po terminie, o którym mowa w ust. 2, 

2)   bez kompletnej dokumentacji, 

3)   bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2 

-   powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu 

stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez 

rozpatrzenia. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 5. 

8. W wyniku rozpoznania skargi sąd może: 

1)   uwzględnić skargę, stwierdzając, że: 

a)  ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to 

miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do 

ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 39 ust. 1, 

b)  pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do 

rozpatrzenia przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1; 

2)   oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 

3)   umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

 

[Art. 63. 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa 

negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5, art. 58 ust. 

1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1.] 
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<Art. 63. 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa 

negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5, art. 

58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1.> 

 

Art. 66. 

1. [Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, 

odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę 

odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.] 

2. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 

odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 

ramach działania: 

<W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 

odwoławczej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 

w ramach działania, a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania – w 

ramach poddziałania:> 

1)   właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, 

informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61; 

2)   sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona 

w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

 

 

<Rozdział 15a 

Eksperci 

 

Art. 68a. 

1. Właściwa instytucja może wyznaczyć ekspertów do: 

1) udziału w wyborze projektów do dofinansowania; 

2) wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej 

instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 

o dofinansowaniu projektu. 
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2. Właściwa instytucja określa rolę eksperta w wyborze projektów do dofinansowania 

lub w wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej 

instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 

o dofinansowaniu projektu. 

3. Właściwa instytucja wyznacza eksperta spośród kandydatów na ekspertów, którzy: 

1) korzystają z pełni praw publicznych; 

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia 

w dziedzinie objętej programem operacyjnym stosownie do roli, o której mowa 

w ust. 2. 

4. Kandydat na eksperta składa oświadczenie o spełnianiu przesłanek, o których mowa 

w ust. 3. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem 

oświadczenia. 

5. Kandydat na eksperta informuje niezwłocznie właściwą instytucję o okolicznościach, 

które powodują zaprzestanie spełniania przesłanek, o których mowa w ust. 3. 

6. Właściwa instytucja zawiera z kandydatem na eksperta umowę określającą 

w szczególności jego rolę, o której mowa w ust. 2, warunki oceny wykonywanych 

przez niego obowiązków, w tym warunki oceny negatywnej, oraz inne niż określone 

w ustawie przesłanki powodujące wykreślenie go z wykazu, o którym mowa w ust. 

11. 

7. Kandydat na eksperta, który brał udział w wyborze projektu, nie może realizować 

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do tego projektu. 

8. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności 

powodujących wyłączenie go z możliwości realizacji czynności, o których mowa w 

ust. 1, ustalonych na podstawie ust. 7 i 8. Oświadczenie jest składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć 

składającego przed złożeniem oświadczenia. 
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10. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności innych niż ustalone na 

podstawie ust. 7 i 8, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności eksperta, 

właściwa instytucja wyłącza eksperta z udziału w wyborze projektów albo je 

ujawnia. 

11. Właściwa instytucja prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów, który jest 

zamieszczany na jej stronie internetowej. 

12. Właściwa instytucja wpisuje kandydata na eksperta do wykazu, o którym mowa w 

ust. 11. Wykaz ten zawiera: 

1) imię i nazwisko kandydata na eksperta; 

2) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta; 

3) wskazanie dziedziny objętej programem operacyjnym, w której kandydat na 

eksperta ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. 

13. Wykreślenie kandydata na eksperta z wykazu, o którym mowa w ust. 11, następuje 

w przypadku: 

1) zaprzestania spełniania przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3; 

2) utraty wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym, 

stosownie do roli, o której mowa w ust. 2; 

3) wystąpienia przesłanek powodujących wykreślenie z wykazu, określonych 

w umowie, o której mowa w ust. 6; 

4) złożenia pisemnego wniosku o wykreślenie z wykazu. 

14. W przypadku wykreślenia kandydata na eksperta z wykazu, o którym mowa w ust. 

11, ponowny wpis do wykazu jest możliwy nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 

wykreślenia. Do kandydata na eksperta ubiegającego się o ponowny wpis do wykazu 

stosuje się przepisy ust. 2–10.> 

 

Art. 69. 

1. Tworzy się centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych. 

2. Budowę i funkcjonowanie centralnego systemu teleinformatycznego zapewnia minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Centralny system teleinformatyczny służy do wspierania procesów związanych z: 

1)   obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo 

podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - w odniesieniu do krajowego programu 
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operacyjnego, programu EWT, dla którego instytucja zarządzająca została 

ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz regionalnego programu 

operacyjnego - w zależności od decyzji instytucji zarządzającej regionalnym 

programem operacyjnym; 

2)   ewidencjonowaniem danych dotyczących realizacji programów operacyjnych; 

3)   obsługą certyfikacji wydatków [.] <;> 

<4) ewaluacją.> 

Art. 71. 

<1>Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem danych 

osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 i 2281). 

<2. Dane dotyczące uczestników projektów w rozumieniu załącznika I lub II do 

rozporządzenia EFS zgromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym mogą 

zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku 

z realizacją zadań wynikających z art. 50 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

Art. 831. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji: 

1)   sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w 

sprawach służbowych; 

2)   sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, 

wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z 

urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 

[2a)   środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), chyba że wierzytelność 
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egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były 

przeznaczone;] 

<2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), wypłacone w formie 

zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją 

projektu, na który środki te były przeznaczone;> 

3)   prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot 

świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone 

komu innemu; 

4)   (utracił moc); 

5)   świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń 

majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów 

Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie 

roszczeń z tytułu alimentów; 

6)   świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583); 

7)   wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego 

Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75% każdorazowej 

wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub 

świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

8)    sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli 

egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa; 

9)    świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 

1567). 

[§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również 

sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa 
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w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki 

pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego 

trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.] 

<§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7, nie podlegają egzekucji 

również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, 

o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który 

były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, przez okres jego realizacji wskazany w umowie o 

dofinansowanie projektu.> 

§ 3. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201) 

Art. 8. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej: 

1)   przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla 

zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2)   zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego 

utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni; 

3)   jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego 

i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do 

najbliższych zbiorów; 

4)   narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście 

przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do 

tej pracy na okres 7 dni; 



- 54 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)   przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania 

przez niego zawodu; 

6)   pieniądze w kwocie 760 zł; 

7)   wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1988, z późn. zm.); 

8)   oszczędności członka kasy złożone w kasie w wysokości określonej przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.); 

9)   dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, 

wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne 

zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk 

religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane 

znacznie poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość 

użytkową; 

10)  kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i 

wyjazdów; 

11)  kwoty otrzymane jako stypendia; 

12)  (uchylony); 

13)  rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków 

jego rodziny; 

14)  kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych; 

[15)  środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i 

znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi 

bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z 

realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone;] 

<15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele 

i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla 

obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacone w formie zaliczki, chyba że 
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wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który 

środki te były przeznaczone;> 

16)  rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa 

lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu 

religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki; 

17)  (uchylony); 

18)  sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli 

egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa. 

[§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają również sumy już 

wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach 

realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w 

umowie o dofinansowanie projektu.] 

<§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają również 

sumy już wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne powstałe w 

ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące 

z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego 

realizacji wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.> 

§ 2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 pkt 

1, nie uważa się w szczególności: 

1)   mebli stylowych i stylizowanych; 

2)   telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od 

roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat; 

3)   stereofonicznych radioodbiorników; 

4)   urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku; 

5)   komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu do 

pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście; 

6)   futer ze skór szlachetnych; 

7)   dywanów wełnianych i ze skór naturalnych; 

8)   porcelany, szkła ozdobnego i kryształów; 

9)   sztućców z metali szlachetnych; 
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10)  dzieł sztuki. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 

1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 

 

Art. 11. 

1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w 

szczególności następujące cele: 

1)   pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie 

tożsamości lokalnej; 

2)   pobudzanie aktywności gospodarczej; 

3)   podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 

4)   zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń; 

5)   kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

1a. (uchylony). 

1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty 

aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. 

1c. Strategia rozwoju województwa zawiera: 

1)   diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; 

2)   określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 

3)   określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla 

osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. 

4)   (uchylony). 

5)   (uchylony). 

1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii 

ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju. 
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1da. W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary strategicznej interwencji 

państwa, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

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

1e. Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli 

wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do 

aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1-1da, art. 12 i art. 12a oraz art. 6, art. 6a, art. 10a 

i art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 

1)   tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 

2)   utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu 

wojewódzkim; 

3)   pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu 

realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

4)   wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli; 

5)   racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska 

naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

6)   wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie 

postępu technologicznego oraz innowacji; 

7)   wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i 

jego racjonalne wykorzystywanie; 

8)   promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 

9)   wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny 

program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa i kontrakt 

terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

4. Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub 

samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów 

rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, 

środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 
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innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w 

odrębnych przepisach. 

<4a. Samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym mowa w ust. 

2, w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 12 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.> 

5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa 

należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz 

źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy. 

 

Art. 13. 

1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do 

takich spółek lub spółdzielni. 

<1a. W sferze użyteczności publicznej województwo może, w celu realizacji działań z 

zakresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, utworzyć regionalny fundusz rozwoju 

w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.> 

2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność 

spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, 

wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji 

służących rozwojowi województwa. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, z późn. zm.) 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 
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1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 
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hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 

ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa 

w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w 

wieku przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego 

wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 

kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 

trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 

1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego 

wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 
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ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na 

koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, 

albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 
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2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

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

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

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. 

zm.), ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

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

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 
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45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II do 

tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym.] 

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

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

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

składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu 

do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia 

wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w 

zakresie do tego niezbędnym.> 

<3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem 

w rozumieniu załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

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

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o 

których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, 

mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych w art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948 oraz z 



- 65 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2017 r. poz. …), wraz z informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek 

odprowadzanych z tego tytułu.> 

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

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c.  Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

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

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

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

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

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

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

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

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

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

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

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

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

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 
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[9.  Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

zakresie wynikającym z ust. 3a.] 

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

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 

pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.> 

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

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

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab.  Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac.  W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

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

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

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

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

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

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

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

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

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 
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13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
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13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

–   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 
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3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17.  Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 
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p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)  
(47)

 numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
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j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań 

analityczno-sprawozdawczych. 

18.  Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub 

serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 
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- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, 

a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, 

organy właściwe oraz marszałków województw. 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678) 

 

Art. 4. 

1. Do zadań biura informacyjnego należy: 

1)   przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, 

podlegających gromadzeniu w Rejestrze; 

2)   zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych 

zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych; 

3)   przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach 

zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze; 

4)   niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o 

wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji 

związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających 

gromadzeniu w Rejestrze; 

5)   występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 oraz w 

art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z 

zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw 

zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek; 

5a)  występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem 

o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego 
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obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z 

Rejestru; 

6)   [niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na 

temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:] 

<niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa oraz Prezesowi 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat 

wyroków skazujących, zapadłych wobec:> 

a)  osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn 

zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich, 

b)  osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego 

imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn 

zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich, 

c)  podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich; 

7)   przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o: 

a)  posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

b)  posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, 

ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego 

pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

8)   przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych 

prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 
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1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i 

odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie 

będzie to możliwe z przyczyn technicznych. 

<1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa może przesyłać kierownikom biur powiatowych tej 

Agencji.> 

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej "ustawą o ochronie danych 

osobowych". 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

 

Art. 4. 

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

w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: 

1)   przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; 

2)   eksportu; 

3)   rozwoju regionalnego; 

4)   działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej; 

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

ludzkich; 

6)   rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. 

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

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 

1856 oraz z 2015 r. poz. 1240), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240, 

1358 i 1890) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
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zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 217): 

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

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

2)   jako beneficjent. 

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

funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

[1c. Agencja pełni rolę podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, o którym 

mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).] 

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

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

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

2)   analizowanie administracyjnych, prawnych i finansowych barier rozwoju 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

3)   opracowywanie corocznych raportów w zakresie określonym w pkt 2 i ich 

rozpowszechnianie, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej; 

4)   gromadzenie i udostępnianie informacji o programach pomocowych w rozumieniu 

przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. (uchylony). 

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

1)   działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa; 

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

w zakresie rozwoju innowacyjności; 
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3)   przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność 

innowacyjną; 

4)   wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i 

przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie 

innowacyjności; 

5)   wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz 

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

centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości i parki technologiczne; 

6)   współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności. 

<5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie kształcenia do 

zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców 

będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb 

kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej 

współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).> 

 

<Art. 4c. 

1. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 5, mogą być realizowane przez Agencję przy 

pomocy: 

1) Rady Programowej do spraw kompetencji, zwanej dalej „Radą Programową”; 

2) sektorowych rad do spraw kompetencji, zwanych dalej „radami sektorowymi”. 

2. Rady, o których mowa w ust. 1, pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze. 

3. Rady, o których mowa w ust. 1, działają przy Prezesie Agencji. 

4. Za udział w posiedzeniach rad, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

Art. 4d. 

1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 

1) współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie 

diagnozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku 

pracy; 



- 78 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do 

aktualnych potrzeb przedsiębiorców; 

3) upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno- 

-zawodowych występujących na rynku pracy; 

4) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych. 

2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej 

po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 

przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz 

organizacji przedsiębiorców. 

3. Prezes Agencji zwraca się pisemnie do podmiotów, o których mowa w ust. 2, 

o wyznaczenie przedstawicieli do składu Rady Programowej. Podmioty te mogą 

zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Programowej, o czym 

pisemnie informują Prezesa Agencji. 

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

gospodarki na wniosek Prezesa Agencji spośród wyznaczonych przedstawicieli. 

Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Programowej 

również na jego wniosek. 

5. Tryb działania Rady Programowej, w tym tryb wyboru przewodniczącego, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę Programową, zatwierdzony przez Prezesa 

Agencji. 

6. Obsługę administracyjną Rady Programowej oraz finansowanie jej działalności 

zapewnia Agencja. 

Art. 4e. 

1. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja powierza podmiotom wybranym 

w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

2. Do zadań rad sektorowych należy w szczególności: 
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1) pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki; 

2) upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych 

w danym sektorze gospodarki; 

3) inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w 

celu zintegrowania edukacji i pracodawców; 

4) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do 

aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki. 

3. Rada sektorowa liczy nie mniej niż 5 członków, w tym co najmniej po 1 

przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

przedsiębiorców oraz – jeżeli zostanie wskazany – co najmniej 1 przedstawiciel 

ministra właściwego dla danego sektora gospodarki. 

4. Podmiot wybrany w konkursie, o którym mowa w ust. 1, zgłasza ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Agencji, kandydatów 

na członków rady sektorowej. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje członków rady 

sektorowej na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw gospodarki 

odwołuje członka rady sektorowej również na jego wniosek.> 

 

Art. 6. 

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez: 

1)   świadczenie usług doradczych; 

2)   organizowanie szkoleń i seminariów; 

3)   organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i 

wystawienniczych w kraju; 

4)   organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć 

informacyjnych i promocyjnych za granicą; 

5)   gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 6b ust. 1; 

6)   opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji; 
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7)   świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom 

jednostek samorządu terytorialnego; 

[8)   prowadzenie pod nazwą "Krajowy System Usług dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw", zwanego dalej "KSU", rejestru podmiotów, które zapewniają 

należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub 

finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz 

podmiotom podejmującym działalność gospodarczą;] 

<8) prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług 

doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej „usługami rozwojowymi”> 

[8a)  prowadzenie w ramach rejestru, o którym mowa w pkt 8, rejestru podmiotów 

działających na rzecz innowacyjności pod nazwą "Krajowa Sieć Innowacji";] 

[9)   promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy 

między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i 

informacyjnych;] 

<9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy 

między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych 

i informacyjnych;> 

10)  udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na: 

a)  wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty, 

b)  szkolenia, usługi doradcze lub wspomaganie inwestycji przedsiębiorców, w 

szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności, 

c)  działania określone w art. 6b ust. 5, 

d)  wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, 

innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 

e)  uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej, 

f)  realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 

g)  przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych 

programów innowacyjnych lub udział w tych programach, 

h)  dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do zmieniających się 

warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do 

konkurowania na rynku, 
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i)  odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami klęski żywiołowej; 

11)  podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowych 

technologii w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej. 

2. (uchylony). 

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości 

nieprzekraczającej ponoszonych kosztów. 

 

[Art. 6a. 

1. O rejestrację w KSU mogą się ubiegać podmioty, które: 

1)   posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia 

usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8; 

2)   zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 przez osoby posiadające 

niezbędne kwalifikacje; 

3)   posiadają system zapewnienia jakości usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8; 

4)   przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej. 

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

wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także 

standardy świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych 

mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym 

działalność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w KSU, kierując się potrzebą 

zapewnienia należytej jakości tych usług.] 

 

<Art. 6a. 

1. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, mogą ubiegać się podmioty, 

które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do należytego 

świadczenia usług rozwojowych; 

2) przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej; 

3) zapewniają należytą jakość świadczenia usług rozwojowych; 

4) nie są podmiotami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b. 
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2. Agencja dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na 

podstawie wniosku o wpis do rejestru oraz w razie konieczności dokonuje zmiany, 

w tym sprostowania, wpisu. 

3. Agencja wykreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

w przypadku gdy: 

1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych; 

2) zawarł we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

nieprawdziwe dane; 

3) po uzyskaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b; 

4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego 

i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych; 

5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności; 

6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych; 

7) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu wpisu 

do rejestru; 

8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Agencję lub inne 

upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w ust. 1, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji. 

4. Do postępowania w sprawie wpisu, zmiany, w tym sprostowania, i wykreślenia 

z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257). 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, 

o których mowa w ust. 1, 

2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis 

do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru, 

3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu, 

4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 
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5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego 

oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych, 

6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia 

usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających 

zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług 

– mając na względzie konieczność przedstawienia we wniosku o wpis do rejestru, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, informacji i dokumentów niezbędnych do 

weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, oraz danych 

osobowych, o których mowa w art. 6aa ust. 4 pkt 1 i 4, a także konieczność 

zapewnienia należytej jakości usług rozwojowych oraz wiarygodności 

podmiotów wpisanych do rejestru.> 

 

<Art. 6aa. 

1. Agencja prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w systemie 

teleinformatycznym. 

2. W systemie teleinformatycznym gromadzi się i przetwarza dane zarejestrowane w 

tym systemie, w szczególności dane dotyczące usług rozwojowych oraz podmiotów 

świadczących te usługi, dla celów rejestracji podmiotów w systemie 

teleinformatycznym oraz jego ewaluacji, a także kontroli, monitorowania oraz oceny 

usług świadczonych przez te podmioty. 

3. W przypadku usług rozwojowych w systemie teleinformatycznym są przetwarzane 

także dane osobowe odbiorców i uczestników tych usług, zgodnie z zakresem danych 

określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

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

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), a także dane osobowe innych 

użytkowników systemu teleinformatycznego, które są niezbędne do kontroli, 

monitorowania i oceny tych usług oraz ewaluacji systemu teleinformatycznego, a 

także zarządzania, ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości i monitorowania 

wykorzystania i rozliczania środków publicznych przeznaczonych na zakup usług 

rozwojowych. 
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4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych 

odbiorców i uczestników usług, obejmują dane: 

1) podmiotu będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą: 

a) imiona i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 

c) numer identyfikacji podatkowej, 

d) numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2) osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu podmiotów świadczących 

usługi rozwojowe: 

a) imiona i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 

c) miejsce zatrudnienia; 

3) personelu podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich współpracowników: 

a) imiona i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL), 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

e) wykształcenie, 

f) miejsce zatrudnienia, 

g) przebieg pracy zawodowej; 

4) osób uprawnionych do obsługi konta w systemie teleinformatycznym: 

a) imiona i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 

c) numer PESEL, 

d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

e) miejsce zatrudnienia; 

5) innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3: 

a) imiona i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 
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c) numer PESEL, 

d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

e) miejsce zatrudnienia. 

5. Agencja pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, 

z wyłączeniem danych osobowych odbiorców i uczestników usług, i może je 

przetwarzać po dokonaniu zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom zarządzającym 

programami operacyjnymi w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

7. Dane: 

1) identyfikujące podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

8, 

2) dotyczące usług rozwojowych świadczonych przez podmiot wpisany do rejestru, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 

– są jawne i są udostępniane przez Agencję na jej stronie internetowej. 

8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców i 

uczestników usług, mogą być przechowywane w systemie teleinformatycznym przez 

okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym systemie.> 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. 

zm.) 

Art. 134a. 

<1> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

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

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

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 

12.03.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"; 
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2)   opracowuje Program Operacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwany dalej 

"Programem Operacyjnym", i przedkłada ten program Komisji Europejskiej; 

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

art. 17 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, oraz przedkłada wyniki tych ewaluacji Komisji Europejskiej; 

4)   opracowuje i przedkłada Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z 

realizacji Programu Operacyjnego; 

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

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej 

"organizacjami partnerskimi", w sposób zapewniający spełnienie warunków, o 

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

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

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

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wytyczne dotyczące 

realizacji Programu Operacyjnego, w tym wytyczne dotyczące spełnienia przez 

wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego kryteriów kwalifikowalności: 

a)  zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym oraz z przepisami wykonawczymi do tego 

rozporządzenia, 

b)  spójności z postanowieniami Programu Operacyjnego; 

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

a)  dofinansowanie projektu, która określa szczegółowe warunki dofinansowania projektu 

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

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

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

2009 r. o finansach publicznych [.] <;> 

<8) przeprowadza kontrole: 

a) systemowe w Krajowym Ośrodku jako instytucji pośredniczącej w rozumieniu 

art. 2 pkt 13 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, 

b) prawidłowości realizacji zadań przez beneficjentów w rozumieniu art. 2 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
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Potrzebującym w ramach operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zgodnie z systemem realizacji Programu 

Operacyjnego.> 

<2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 8, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 

ust. 1, 1a, 2 i 4–10 oraz art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), z tym że 

kontrole prawidłowości realizacji zadań przez beneficjentów mogą być 

przeprowadzane nie później niż do końca okresu ustalonego zgodnie z art. 51 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym.> 

Art. 134b. 

1. Agencja uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego jako: 

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

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

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

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

2. Do zadań Agencji należy w szczególności: 

1)   przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich; 

2)   zawieranie z organizacjami partnerskimi i rozliczanie umów o dofinansowanie 

projektów, które określają szczegółowe warunki dofinansowania projektów zgodnie z 

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

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

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

Najbardziej Potrzebującym, wypłat dla organizacji partnerskich będących 

beneficjentami, z tytułu kosztów administracyjnych oraz kosztów transportu i 

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

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, oraz kosztów środków 

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

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

4)   opracowanie procedur dokonywania czynności w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego; 
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5)   przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców i w organizacjach partnerskich w 

zakresie realizacji operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

6)   odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych przedsiębiorcom i organizacjom 

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

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 217); 

7)   sprawozdawczość do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

8)   realizacja działań w ramach informowania i komunikacji, o których mowa w art. 19 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

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

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

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, z tym że na potrzeby realizacji zadań w ramach Programu 

Operacyjnego: 

1)   nieprawidłowością indywidualną jest nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 16 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

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

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym; 

3)   w przypadku gdy kwoty nieprawidłowo poniesionych wydatków nie można określić, 

wartość korekty finansowej ustala się na podstawie art. 53 ust. 2 rozporządzenia w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

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

porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej, zawartego z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, zawierającego w szczególności 

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

5. Powierzone zadania Agencja wykonuje zgodnie z systemem realizacji Programu 

Operacyjnego, zawierającym warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące 

w realizacji Programu Operacyjnego, obejmujące w szczególności zarządzanie, 
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monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań 

podejmowanych przez instytucje. Podstawę systemu realizacji Programu Operacyjnego 

mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, o 

których mowa w art. 134a pkt 6, dokumenty określające system zarządzania i kontroli 

oraz procedury działania właściwych instytucji.] 

<4. Zadania, o których mowa w ust. 2, są wykonywane przez Krajowy Ośrodek na 

podstawie porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej, zawartego z 

ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, zawierającego w 

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

ust. 1 pkt 6. 

5. Powierzone zadania Krajowy Ośrodek wykonuje zgodnie z systemem realizacji 

Programu Operacyjnego, zawierającym warunki i procedury obowiązujące 

instytucje uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego, obejmujące w 

szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację 

oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje. Podstawę systemu 

realizacji Programu Operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, wytyczne, o których mowa w art. 134a ust. 1 pkt 6, 

dokumenty określające system zarządzania i kontroli oraz procedury działania 

właściwych instytucji.> 

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

partnerskie wniosków o dofinansowanie projektów z tytułu kosztów administracyjnych, 

transportu i magazynowania oraz wniosków o dofinansowanie projektów z tytułu środków 

towarzyszących, zawierających między innymi planowane do osiągnięcia w danym 

okresie wartości wskaźników dystrybucji artykułów spożywczych i wskaźników realizacji 

działań na rzecz włączenia społecznego, z uwzględnieniem wytycznych przekazanych 

przez instytucję zarządzającą. 

7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Agencję zadań powierzonych zgodnie z 

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

Programu Operacyjnego, w tym z Programem Operacyjnym lub wytycznymi instytucji 

zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

zwanych dalej "uchybieniami", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

może: 
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1)   wydać Agencji rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, 

oraz wskazać termin na ich usunięcie; 

2)   zobowiązać Agencję do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać 

termin ich wykonania; 

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

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

działań naprawczych; 

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

desygnacji Agencji. 

 

[Art. 134k. 

 Do wyboru przez instytucję zarządzającą organizacji partnerskich stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 37 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4-6, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39-44, art. 46 ust. 1 i 3-5, 

art. 50, art. 53 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 54, art. 57, art. 58 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 59-67 ustawy z dnia 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przy czym instytucją właściwą do 

wyboru organizacji partnerskich oraz do rozpatrzenia protestu jest minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego.] 

<Art. 134k. 

Do wyboru przez instytucję zarządzającą organizacji partnerskich stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 37 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a–7, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39, 

art. 40 ust. 2, art. 41–44, art. 45 ust. 4–7, art. 46 ust. 1, 3 i 4, art. 50, art. 53 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1, art. 54, art. 57, art. 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 59–67 ustawy z dnia 11 lipca 

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

perspektywie finansowej 2014–2020, przy czym instytucją właściwą do wyboru 

organizacji partnerskich oraz do rozpatrzenia protestu jest minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego.> 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 

r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) 

 

<Art. 3b. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje wykorzystanie środków 

z: 

1) instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), podlegających 

ponownemu wykorzystaniu, 

2) instrumentów finansowych oraz środków pomocy zwrotnej, o których mowa 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

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

1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), podlegających 

ponownemu wykorzystaniu 

– w szczególności przez podejmowanie inicjatyw w zakresie efektywnego 

gospodarowania tymi środkami, monitorowanie ich wykorzystania oraz ocenę 

stopnia ich wykorzystania w skali kraju.> 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

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

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty 

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

umowy o dofinansowanie projektu; 
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1a)  dokumenty programowe - umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji; 

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

regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; 

3)   instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

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

instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; 

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

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

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

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

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

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

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca 

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

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

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

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

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu 

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania 

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

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

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

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

1260/1999; 

4b)  koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - koncepcję, o której mowa w art. 47 

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

z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.); 

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

mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób 
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ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych 

przez zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności;] 

<4c) kontrakt terytorialny – umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, 

które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej 

województwa, oraz sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także 

dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności;> 

5)  (uchylony); 

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

operacyjnych kryteriów: 

a)  spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, 

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

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

programów finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

6a)  obszar funkcjonalny - obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6b)  obszar strategicznej interwencji państwa - obszar będący przedmiotem koncentracji 

działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym obszary wiejskie; 

6c)  obszar problemowy - obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie którego 

identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego 

obszaru i jego ludności; 

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

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), samorządy 

zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), a także Rada Działalności 

Pożytku Publicznego; 

7a)  programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy: 

a)  w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, 

b)  realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub 

rybacki; 

8)   (uchylony); 

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

decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją 

zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 

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

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

<12) wsparcie zwrotne – wsparcie finansowe niestanowiące dotacji, podlegające 

całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawane w szczególności w formie 

pożyczek, poręczeń lub gwarancji.> 

 

Art. 14p. 

1. Kontrakt terytorialny określa co najmniej: 

1)   województwo, którego dotyczy; 

2)   cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa; 

[3)   przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, zgodne z celami wynikającymi 

odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9; 

4)   okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych;] 

<3) przedsięwzięcia priorytetowe zgodne z celami wynikającymi odpowiednio ze 

strategii rozwoju, o których mowa w art. 9; 

4) warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych, w tym potencjalne źródła ich 

finansowania;> 

5)   oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych; 

[6)   źródła jego finansowania;] 

<6) wykaz projektów współfinansowanych w ramach programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności lub projektów 
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finansowanych ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, umożliwiających realizację danego przedsięwzięcia 

priorytetowego, których identyfikację minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego i zarząd województwa uznają za zasadną;> 

7)   zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji; 

8)   sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

kontroli i monitoringu nad jego realizacją; 

9)   sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

10)  warunki jego zmian; 

11)  warunki i sposób jego rozwiązania. 

2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowywanych przez zarząd województwa, oraz zobowiązanie do stosowania 

wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

3. Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m-14o stosuje się odpowiednio. 

[4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, oraz 

dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa, 

nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów.] 

<4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 6 i 7–9, 

oraz dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd 

województwa, nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów.> 

 

Art. 14q. 

1. Realizację kontraktu terytorialnego koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, a ze strony samorządowej właściwy zarząd województwa. 

[2. W celu realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu terytorialnego zarząd 

województwa zawiera porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, 

zaangażowanymi w realizację jego postanowień, znajdującymi się na terenie 

województwa objętego kontraktem.] 
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<2. W celu realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu terytorialnego zarząd 

województwa może zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 

zaangażowanymi w realizację jego postanowień, znajdującymi się na terenie 

województwa objętego kontraktem.> 

3. Realizacja celów i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju 

kraju i województwa, określonych w kontrakcie terytorialnym jest finansowana w 

szczególności ze środków programów oraz programów służących realizacji umowy 

partnerstwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na 

terenie województwa objętego kontraktem terytorialnym. 

 

Art. 14r. 

[1. Podmioty zaangażowane w realizację kontraktu terytorialnego przekazują, do dnia 31 

marca każdego roku, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty kontraktem 

terytorialnym, w zakresie jego właściwości, w odniesieniu do celów i przedsięwzięć, o 

których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 2 i 3, nieobjętych programami służącymi realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, informacje o realizacji kontraktu w 

roku poprzednim.] 

<1. Podmioty zaangażowane w realizację kontraktu terytorialnego przekazują, do dnia 

31 marca każdego roku, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty 

kontraktem terytorialnym, w zakresie jego właściwości, w odniesieniu do 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3, nieobjętych programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, informacje o 

realizacji kontraktu w roku poprzednim.> 

2. Minister właściwy ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym przekazuje, do 

dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, z 

uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1, informację o realizacji kontraktu w 

roku poprzednim. 

[3. Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności, w zakresie swojej właściwości, w odniesieniu do celów i przedsięwzięć, 

o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 2 i 3, objętych programami służącymi realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, przekazuje, do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informację o 

realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.] 
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<3. Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności, w zakresie swojej właściwości, w odniesieniu do 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3, objętych programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, przekazuje, 

do dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.> 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, w porozumieniu z właściwym zarządem 

województwa informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. 

[5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Radzie Ministrów, a zarząd 

województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 czerwca każdego roku, 

informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.] 

<5. Informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje, do dnia 30 czerwca 

każdego roku, Radzie Ministrów oraz zarządowi województwa; 

2) zarząd województwa przekazuje, do dnia 30 lipca każdego roku, sejmikowi 

województwa.> 

<Rozdział 5a 

Wsparcie zwrotne 

 

Art. 37a. 

1. W celu zapewnienia efektywnego i przejrzystego wykorzystania wsparcia zwrotnego 

dysponent środków, o których mowa w art. 3b, monitoruje wykorzystanie tych 

środków w odniesieniu do: 

1) kwoty tych środków, w tym kwot przeznaczanych na koszty zarządzania tymi 

środkami i opłaty za zarządzanie nimi; 

2) celów, na jakie przeznaczono te środki; 

3) podmiotów, którym udzielono wsparcia z tych środków, z uwzględnieniem ich 

formy prawnej i wielkości; 

4) wielkości i form wsparcia udzielonego podmiotom, o których mowa w pkt 3. 

2. Dysponent środków, o których mowa w art. 3b, w terminie do dnia 31 marca, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdanie z 



- 98 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wykorzystania tych środków, za poprzedni rok, obejmujące informacje w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 2, i tryb ich 

przekazywania, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystego 

wykorzystania środków publicznych.> 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

1. Wojewoda jest: 

1)   przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; 

2)   zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie; 

3)   organem rządowej administracji zespolonej w województwie; 

4)   organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich 

związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2; 

5)   organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą 

wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone 

w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; 

6)   reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

ustawach; 

7)   organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.); 

8)    obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 

województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. 

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie 

przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji 

rządowej. 

2a.  Wojewoda nadzoruje wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w 

województwie w szczególności poprzez: 
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1)   zatwierdzanie sporządzanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu 

administracji rządowej, planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami 

Skarbu Państwa oraz ich zmian; 

2)   określanie stopnia szczegółowości planu realizacji polityki gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

3)   inicjowanie zmiany obowiązującego planu realizacji polityki gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

4)   występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o 

sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w 

województwie, będących przedmiotem rozporządzenia; 

5)   występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o 

sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu 

postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych dotyczących 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w 

województwie. 

<2b. Wojewoda może uczestniczyć w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. …), na zasadach 

określonych w tej ustawie.> 

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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); 
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<2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz 

z 2017 r. poz. 5);> 

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. 

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 oraz 

banków państwowych, 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, 
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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, Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 

2)   niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

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; 

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)  środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 
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5b)  środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5c)  środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 

(Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.); 

6)   inne środki. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 5c i 6, oraz termin, w którym środki te powinny 

być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz 

beneficjentów tych środków. 

5. (uchylony). 

Art. 39. 

1. Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, 

oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 

2, według: 

1)   działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 

2)   paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

[2. Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej 

kody wydatków strukturalnych.] 

3. Przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, oraz rozchody, o których mowa w art. 6 

ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj 

rozchodu. 

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzględnieniem Polskiej 

Klasyfikacji Działalności; 

[2)   szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w ust. 2, 

uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków strukturalnych, ponoszonych przez 

jednostki sektora finansów publicznych.] 

5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w ust. 1 dla zadań z 
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zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, z uwzględnieniem specyfiki 

jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

 

Art. 41. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, 

o których mowa w art. 3. 

2. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: 

a)  z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

b)  z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, 

c)  z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223, 

d)  z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, 

e)  z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych, 

f)  z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, 

g)  z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, 

h)  o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu 

terytorialnego, 

i)  z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

[j)  z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków 

strukturalnych;] 

2)   jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych sprawozdań, o których mowa 

w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań; 

3)   rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z 

umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych 

ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych. 

3. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz zadań budżetowych 

grupujących wydatki według celów, a także szczegółowy sposób i terminy sporządzania 

przez dysponentów materiałów do informacji, o których mowa w art. 182 ust. 6, 

uwzględniając właściwość podmiotów i dysponentów realizujących zadania budżetowe 

oraz zakres przedmiotowy tych zadań. 

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, formy, terminy i sposoby 

sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, dysponentów państwowych 
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funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz 

państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sprawozdań z wykonania 

planów finansowych w układzie zadaniowym. 

5. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów 

publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w 

zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego oraz 

udzielonych poręczeń i gwarancji; 

2)   odbiorców sprawozdań, o których mowa w pkt 1. 

6. Minister Finansów, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, uwzględni 

konieczność określenia wzorów formularzy sprawozdań i stopnia szczegółowości danych 

umożliwiających podanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 36 

ust. 1 oraz w art. 38 pkt 1, a także sporządzenie informacji z wykonania budżetu państwa. 

7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego gromadzi i przetwarza dane oraz sporządza 

zbiorcze sprawozdania w zakresie sprawozdań określonych w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie ust. 5. 

<Art. 66a. 

1. Zobowiązanie do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 pkt 6, przedawnia się z 

upływem 5 lat, licząc od dnia: 

1) w którym decyzja, o której mowa w art. 189 ust. 3b, albo decyzja, o której mowa 

w art. 207 ust. 9, stała się ostateczna, albo 

2) wypłaty salda końcowego, o którym mowa w: 

a) art. 89 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 

31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) albo 

b) art. 86 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 

z 15.08.2006, str. 1, z poźn. zm.), albo 

c) art. 141 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)  

– w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, stosuje się także w przypadku odpowiedzialności 

osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 pkt 6.> 

 

Art. 168. 

[1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 

następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, z 

zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6.] 

<1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego lub w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 

stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tych 

przepisach, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 oraz terminów wynikających z 

przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 i 4a.> 

2. Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację zadań za granicą w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do 

dnia 28 lutego następnego roku. 

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 lub 2 nalicza się odsetki w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego 

po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. 

4. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja 

była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania 

dotacji. 
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5. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, 

wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. 

6. Dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części 

niewykorzystanej w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w 

jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie określonym w ust. 1. 

 

Art. 188. 

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione 

przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz 

pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca 

będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia 

płatności są wystawiane przez zarząd województwa. 

[1a. Instytucja, o której mowa w ust. 1, może, za zgodą dysponenta części budżetowej, 

upoważnić pisemnie inny podmiot będący państwową jednostką budżetową, realizujący 

projekt finansowany z udziałem środków europejskich, do wystawiania zleceń płatności.] 

<1a. Instytucja, o której mowa w ust. 1, może, za zgodą dysponenta części budżetowej, 

upoważnić pisemnie inny podmiot będący państwową jednostką budżetową lub 

agencją wykonawczą, realizujący projekt finansowany z udziałem środków 

europejskich, do wystawiania zleceń płatności.> 

2. Dysponent części budżetowej może upoważnić na piśmie instytucję, o której mowa w ust. 

1, lub podmiot, o którym mowa w ust. 1a, do wydawania zgody na dokonywanie 

płatności. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach 

realizacji programów. 

4. Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o 

zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją 

zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa. 
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5. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego 

przez beneficjenta lub wykonawcy. 

6. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem 

właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór zlecenia płatności, 

2)   zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji 

dotyczących płatności, 

3)   wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, o której 

mowa w ust. 1, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa 

–   mając na względzie sprawność realizacji płatności, wymogi prowadzenia przez 

dysponentów części budżetowych ewidencji księgowej wydatków w ramach 

programów oraz zapewnienie skutecznej kontroli nad środkami przekazanymi do 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art. 189. 

1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z kryteriami 

określonymi na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 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 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, 
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przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, 

liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. 

<3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie 14 dni od dnia 

upływu terminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a, 

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. 3а, 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 

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.] 

<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, 
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beneficjent rozliczył w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 

i 4a.  

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 albo w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji 

programów, 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. 

<3f. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości albo w części na 

podstawie art. 67 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.> 

[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 
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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.] 

<4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem 

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

rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu 

państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 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, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, 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.> 

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. 205. 

Minister Finansów przekazuje do centralnej bazy danych Komisji Europejskiej, o której mowa 

w art. 95 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 

r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 

Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 248 z 16.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 74, z późn. zm.), informacje dotyczące podmiotów wymienionych 

w art. 93 ust. 1 lit. e tego rozporządzenia.] 
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Art. 206. 

1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, 

o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 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 projektu finansowanego ze środków 

pochodzących z instrumentu "Łącząc Europę". 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: 

1)   opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji; 

2)   harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego 

kwartału; 

3)   wysokość przyznanych środków; 

4)   zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; 

4a)  zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy o 

zasadach realizacji programów, a w zakresie programu finansowanego z udziałem 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym - zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 

134a pkt 6 ustawy o pomocy społecznej; 

5)   termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; 

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.] 

<8) warunki i terminy zwrotu środków, w tym środków nieprawidłowo 

wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób 

nienależny.> 
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3. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie wymaga zmiany umowy, o 

której mowa w ust. 1. 

4. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do beneficjenta programu finansowanego z 

udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo 

fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa 

Krajowego, a w zakresie programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - do umów, o których mowa 

w art. 134a pkt 7 i art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

5. W przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, warunki, o których 

mowa ust. 1, określone zostają w porozumieniu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, z 

wyjątkiem pkt 6 i 8. 

Art. 207. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich są: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy. 

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz 

beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, 

uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się. 

2a. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu 

do właściwej instytucji pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o której 

mowa w ust. 8, jeżeli taka zgoda została wyrażona. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości 

otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 

podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 
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2)  (uchylony), 

[3)   nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub] 

<3) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 1, lub> 

4)   okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 

przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w 

przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do 

wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt 

popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony 

prawomocnym wyrokiem sądowym. 

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o 

której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 

dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, 

zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się 

ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, został 

dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w 

ust. 9, okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, a kończy się z upływem trzech lat 

liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta. 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 

realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia 

działania w ramach programu lub znacznej jego części, do jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych osób prawnych, instytutów badawczych prowadzących 

działalność leczniczą, podmiotów leczniczych utworzonych przez organy administracji 

rządowej oraz podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnie 

medyczne, a także do beneficjentów, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o 

pomocy społecznej. 

8. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja określona 

odpowiednio w ust. 9, 11 i 11a lub instytucja, która podpisała z beneficjentem umowę o 

dofinansowanie, wzywa do: 

1)   zwrotu środków lub 
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2)   do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, organ: 

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 

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.] 

<– wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego 

nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2, oraz 

zawierającą pouczenie o sankcji wynikającej z ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 

7.> 

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej 

wydaniem. 

11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca na podstawie porozumienia lub 

umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju albo art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów, albo organ 

odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", albo organ pełniący funkcję 

odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w 

programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, na 

podstawie porozumienia lub umowy, może upoważnić instytucję wdrażającą, a w 

przypadku programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 - 

operatora programu, instytucję pośredniczącą lub instytucję, która podpisała z 
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beneficjentem umowę o dofinansowanie, będących jednostkami sektora finansów 

publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9. 

11a. W przypadku gdy operator programu lub instytucja pośrednicząca w programach 

finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, powierza na podstawie 

porozumienia lub umowy wykonywanie części swoich zadań innemu podmiotowi 

będącemu jednostką sektora finansów publicznych, porozumienie lub umowa może 

również zawierać upoważnienie do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9, o ile 

operator programu lub instytucja pośrednicząca zostały upoważnione do wydawania 

takich decyzji na podstawie ust. 11. 

12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez: 

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 rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało 

powierzone instytucji pośredniczącej - do instytucji pośredniczącej. 

12a. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez: 

1)   instytucję zarządzającą albo 

2)   organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", albo 

3)   organ pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2 

–   służy wniosek do tej instytucji albo organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych. 

 

Art. 208. 

[1. Przepisy art. 187-191, art. 193 oraz art. 205-207 nie dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej, 

która jest finansowana zgodnie z odrębnymi ustawami.] 

<1. Przepisy art. 187–191, art. 193, art. 206 oraz art. 207 nie dotyczą Wspólnej Polityki 

Rolnej, która jest finansowana zgodnie z odrębnymi ustawami.> 
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2. Środki europejskie w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej są przekazywane 

agencjom płatniczym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę zawartą z 

Ministrem Finansów. 

3. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków, o których mowa w 

ust. 2, oraz środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji zadań 

finansowanych z udziałem tych środków prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów rachunku bankowego. 

4. Środki europejskie, w części dotyczącej wyprzedzającego finansowania w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, z wyłączeniem zadań 

z zakresu pomocy technicznej, są przekazywane właściwym dysponentom przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Ministra Finansów. 

 

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 i 1a, 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, 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. 
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Art. 210. 

1.  Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 oraz 

udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, organom pełniącym 

funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji 

Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 2, instytucjom pośredniczącym, operatorom programów, instytucjom wdrażającym, 

instytucji certyfikującej, a także beneficjentom w zakresie ich własnego statusu. 

<1a. Zgłoszenie podmiotu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, uzyskiwanie informacji z 

tego rejestru oraz udostępnianie i przekazywanie informacji zawartych w tym 

rejestrze, z wyjątkiem udostępniania i przekazywania informacji beneficjentom, 

odbywają się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP, o której mowa w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w 

ust. 1, 

2)   wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, 

3)   zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze, 

4)   sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru, 

5)   tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze, 

6)   sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze 

- zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i 

podmiotom nieuprawnionym. 

 

Art. 251. 

[1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki 

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.] 

<1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej 

jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem terminów 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4.> 
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2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część 

dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 

dni od dnia określonego w tej uchwale. 

3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż 

rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po 

upływie terminu wykorzystania dotacji. 

4. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na 

które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o 

sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów 

wskazanych w tych przepisach. 

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 nalicza się odsetki w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego 

po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1-3. 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) 

 

Art. 24. 

1. Współfinansowanie zadań realizowanych i finansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) odbywa się na podstawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 

środków finansowych określonych w przepisach dotyczących programów operacyjnych 

albo w przypadku zadań finansowanych z niepodlegających zwrotowi środków pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), zgodnie z umowami międzynarodowymi. 

[2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 15.] 

<2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 15. Przepis ten nie 

wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

562, 624, 892 i 935) 

Art. 19a.
 

Wyczerpanie środków w ramach limitu środków, którego wysokość została wskazana na 

podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, nie 

stanowi przeszkody w przyznaniu pomocy na daną operację w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b, jeżeli w wyniku uwzględnienia przez właściwy podmiot 

wdrażający na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi skargi na odmowę przyznania pomocy albo uwzględnienia 

przez sąd administracyjny skargi na odmowę przyznania pomocy przez podmiot wdrażający, 

podmiot wdrażający ustali, że są spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na tę 

operację, a kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że pomoc na tę operację 

powinna zostać przyznana, oraz jeżeli nie została wyczerpana kwota środków, o których 

mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie o warunkach i 

sposobie realizacji LSR, zawartej na podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności, na realizację danego celu <głównego>LSR w ramach środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 

U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5) 

 

Art. 21. 

1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o 

udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, 

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności 

operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. 

<1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez 
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podmioty inne niż LGD, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia 

kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych 

wyjaśnień lub dokumentów. 

1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni. 

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać 

wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar 

udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki 

prawne.> 

2. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która: 

1)   zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników; 

2)    jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w 

tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, oraz na realizację 

której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. 

b; 

3)   
( )

 jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c; 

4)   
( )

 jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów grantowych i operacji własnych. 

4. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: 

1)   
( )

 spośród operacji, które są zgodne z LSR; 

2)   na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 

5. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD: 

1)   przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym  mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013, pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego 

operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego 

operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów 

otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru - zawierającą 

dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 
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mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa 

operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych 

wniosków; 

2)   zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

5a.  Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez 

LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż 

wnioskowana - również uzasadnienie wysokości tej kwoty. 

6. Jeżeli operacja: 

1)   uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo 

2)   nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, 

albo 

3)   w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków 

-   informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia 

protestu na zasadach i w trybie określonych w art. 22. 

6a.  Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie, o którym mowa w ust. 6, 

także w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 

[7. Do pouczenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepis art. 46 ust. 5 

ustawy w zakresie polityki spójności.] 

<7. Do pouczenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepis art. 45 ust. 5 

ustawy w zakresie polityki spójności.> 

 

Art. 22. 

1. Od: 

1)   negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo 

2)   nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 

4 pkt 2 lit. b, albo 
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3)    wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo 

4)  ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana 

-   przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, prawo wniesienia protestu. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 21 

ust. 5 pkt 1. 

[3. Do protestu stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 2-6 ustawy w zakresie polityki 

spójności.] 

<3. Do protestu stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 2–6 oraz art. 54a ustawy w 

zakresie polityki spójności.> 

4.  Oprócz elementów określonych w art. 54 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, 

protest od: 

1)   negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie 

podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tą oceną, oraz uzasadnienie stanowiska 

tego podmiotu; 

2)   ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana zawiera wskazanie, w 

jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie 

stanowiska tego podmiotu. 

5. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez zarząd województwa. 

6. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa. 

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o 

udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji. 

8. Do wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia przepisy art. 

53 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57-67 ustawy w zakresie polityki spójności stosuje się 

odpowiednio, z tym że: 

[1)   termin na dokonanie czynności określonych w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie 

polityki spójności wynosi 14 dni;] 

2)   
( )

 protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy nie spełnia 

wymagań określonych w ust. 4 ; 
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2a)  
( )

 w weryfikacji, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, 

a także w ponownej ocenie, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy w zakresie polityki 

spójności, nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie 

projektu; przepisy art. 24 § 1 pkt 1-4 oraz 6 i 7 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio; 

3)   art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności ma zastosowanie, gdy zostanie 

wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 

1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu 

<głównego> LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI. 

Art. 23. 

1. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne 

niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, dotyczące wybranych 

operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. 

2. W przypadku gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, zarząd województwa 

stwierdzi braki lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa 

LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 7 dni. 

3. Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o 

wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady 

wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI. 

4. Jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z 

przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu 

środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 

<4a. Wyczerpanie środków w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, nie stanowi przeszkody w udzieleniu tego wsparcia na 

daną operację, jeżeli w wyniku wniesienia protestu albo uwzględnienia skargi przez 

sąd administracyjny LGD wybrała tę operację, a zarząd województwa ustali, że są 
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spełnione pozostałe warunki udzielenia tego wsparcia, kryteria wyboru operacji są 

spełnione w takim stopniu, że wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone, oraz 

jeżeli nie została wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 

rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na realizację 

danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.> 

5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki lub oczywiste omyłki, zarząd województwa 

wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub poprawienia 

oczywistych omyłek w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

6. Usunięcie braków we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może 

prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do zarządu województwa 

okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający 

się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

[8.  Do projektów grantowych i operacji własnych LGD przepisy ust. 3-6 stosuje się 

odpowiednio.] 

<8. Do projektów grantowych i operacji własnych LGD przepisy ust. 3, 4, 5 i 6 stosuje 

się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 

r. poz. 986) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej 

kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego 

podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji; 
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2)   edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz 

inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777), albo kwalifikacji w 

zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60); 

3)   edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które 

nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 

2; 

4)   efekty uczenia się - wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie 

uczenia się; 

5)   ewaluacja - analizę funkcjonowania instytucji certyfikującej prowadzącą do diagnozy 

procesów związanych z certyfikowaniem, służącą zapewnianiu i doskonaleniu jakości 

kwalifikacji; 

6)   instytucja certyfikująca - podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania; 

7)   kompetencje społeczne - rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego 

rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i 

społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; 

8)   kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący; 

9)   kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami 

mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w 

zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60); kwalifikacje nadawane po ukończeniu 

studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 
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2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych 

form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 

624), oraz innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których 

mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202); kwalifikacje 

uregulowane i kwalifikacje rynkowe; 

10)  kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu 

oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

11)  kwalifikacje rynkowe - kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których 

nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej; 

12)  kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których 

nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem 

kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego; 

13)  minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania; 

14)  minister właściwy - ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.); 

[15)  podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - osobę prawną, organ lub 

jednostkę organizacyjną wskazaną w odrębnych przepisach;] 

16)  Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów 

kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o 

których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się 

przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą 

ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych 

poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

17)  poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - zakres i stopień złożoności wymaganych efektów 

uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się; 
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18)  przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji - rozstrzygnięcie, 

podjęte na zasadach określonych w ustawie, o ustaleniu poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla danej kwalifikacji, na podstawie porównania efektów uczenia się 

wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

19)  Sektorowa Rama Kwalifikacji - opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym 

sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim 

poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

20)  uczenie się nieformalne - uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju 

aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną; 

21)  umiejętności - przyswojoną w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

22)  walidacja - sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, 

niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość 

efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji; 

23)  wiedza - zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w 

procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

24)  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), prowadzony w systemie teleinformatycznym, 

ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

25)  Zintegrowany System Kwalifikacji - wyodrębnioną część Krajowego Systemu 

Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji 

oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady 

włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania 

kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji. 

 

<Art. 82a. 

Podmiotem prowadzącym Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest Instytut Badań 

Edukacyjnych w Warszawie.> 
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Art. 89. 

1. Do zadań ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji należy: 

1)   projektowanie szczegółowych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z uwzględnieniem kierunków rozwoju 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

2)   wspomaganie ustalania właściwości ministrów do rozpatrzenia wniosków, o których 

mowa w art. 14 ust. 1, w zakresie poszczególnych kwalifikacji rynkowych; 

3)   monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym 

badanie karier zawodowych osób posiadających kwalifikacje nadawane w ramach 

systemu oświaty; 

4)   opracowywanie na wniosek Rady Ministrów raportów dotyczących Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji; 

5)   zapewnianie obsługi Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

6)   upowszechnianie wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

7)   prowadzenie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

[2. Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może upoważnić Instytut 

Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.] 

<2. Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może upoważnić 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykonywania zadań, o których 

mowa w ust. 1, z wyłączeniem zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie 

monitorowania prowadzenia przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.> 

 


