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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 14 kwietnia 2020 r. 

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

(druk nr 98) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa ma na celu zapewnienie realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych 

w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią  

SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz niwelowanie negatywnego wpływu COVID-19 na 

wdrażanie, realizację i rozliczenie programów operacyjnych.  

 Ustawa określa szczególne zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, 

jak również rozwiązania istotne dla szybkiego wdrożenia wsparcia ze środków, o których 

mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(czyli środków, które podlegają reużyciu na cele zgodne z celami programu operacyjnego). 

Ustawa będzie miała zastosowanie wyłącznie w związku z wystąpieniem w 2020 r. COVID-

19. W pozostałym zakresie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej).  

 Przyjęte w ustawie rozwiązania mają umożliwić instytucjom uczestniczącym 

w realizacji programów operacyjnych oraz beneficjentom tych programów podejmowanie 

działań w zmienionych okolicznościach wywołanych COVID-19, a także pozwolić na 

uruchomienie interwencji w tym zakresie ze środków podlegających reużyciu.  

Ustawa w szczególności przewiduje: 

 wydanie, zmianę i zawieszenie wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy 

wdrożeniowej, w trybie wyjątkowym, 
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 możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym czasie oraz stosowania 

odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu, 

 przesunięcie ciężaru nieprawidłowości indywidualnej na budżet państwa i uwolnienie 

beneficjenta od odpowiedzialności za tę nieprawidłowość, 

 możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli 

beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie 

podejmował niezbędne działania, służące ich odzyskaniu, 

 wydłużenie przewidzianych w ustawie wdrożeniowej terminów na składanie wniosków 

o dofinansowanie, na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu oraz na 

poprawienie oczywistej omyłki w tym wniosku, 

 wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów służących ograniczeniu 

wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, 

 możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, 

 możliwość zmiany umowy, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja 

postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu 

w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa 

lub znacznie utrudniona, 

 wydłużenie określonych w umowach o dofinansowanie terminów składania wniosków 

o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów, 

 odrębny tryb zmiany programu operacyjnego, w przypadku gdy w związku z 

wystąpieniem COVID-19 konieczne jest dokonanie zmiany programu operacyjnego, 

 wydłużenie terminów w procedurze odwoławczej oraz możliwość wniesienia protestu 

w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w 

systemie teleinformatycznym,  

 możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych w odniesieniu 

do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, możliwość zawieszenia tych postępowań oraz wstrzymanie 

wykonania decyzji administracyjnych, 

 możliwość powierzenia funkcji osobie, która dotychczas nie była wpisana do wykazu  

ekspertów, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 istnieje konieczność skorzystania 

z wiedzy, umiejętności lub doświadczenia takiej osoby, 
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 możliwość zapewnienia wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na 

rzecz instrumentów finansowych, przyczyniających się do przeciwdziałania 

negatywnym skutkom COVID-19, 

 wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych do zamówień udzielanych przez podmioty, którym powierzono zarządzanie 

środkami w ramach instrumentów finansowych, instrumentów inżynierii finansowej 

oraz pomocy zwrotnej, 

 możliwość zastosowania ulgi w spłacie należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 

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

 wyłączenie stosowania art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, w przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków 

europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, 

 możliwość odstąpienia od sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania środków 

europejskich, jeżeli niedokonanie zwrotu środków przez beneficjenta było skutkiem 

wystąpienia COVID-19, 

 możliwość przedłużenia, skrócenia albo przesunięcia terminów na dokonanie 

poszczególnych czynności określonych zarówno w uchwalonej ustawie, jak i w ustawie 

wdrożeniowej, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 nie będą one mogły być 

dotrzymane, 

 wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

określonej w art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, przez osoby, o których mowa w art. 4a tej ustawy, w 

przypadku gdyby naruszenie miało związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom 

wystąpienia COVID-19, 

– stosowanie przepisów art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7-33 do dnia 31 grudnia 2020 r., 

– wejście w życie jej przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia, w tym 

przepisów art. 3-30 i art. 33 z mocą od dnia 1 lutego 2020 r. 

 Przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7-33 będą stosowane do dnia 31 grudnia  

2020 r., natomiast sama ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z tym że art. 3–30 i art. 33 z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 31 marca 2020 r. 

(druk sejmowy nr 313). W tym samym dniu projekt został skierowany do pierwszego 

czytania w Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu 

projektu na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2020 r., przyjęła projekt z poprawkami i wniosła 

o jego uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 315). 

 Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 9. posiedzeniu Sejmu w dniu 3 

kwietnia 2020 r. Został on ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych ponieważ 

zgłoszono do niego trzynaście poprawek. Komisja przyjęła sprawozdanie dodatkowe (druk 

sejmowy nr 315-A), w którym odrzuciła wszystkie poprawki.  

 Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Finansów 

Publicznych. Za przyjęciem ustawy głosowało 415 posłów, przy 2 głosach wstrzymujących 

się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwaga ogólna 

 Ustawa zawiera przepisy dotyczące samorządu terytorialnego, a mimo to, jak wynika 

z dołączonego do projektu ustawy uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji, jej projekt nie 

został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego (Komisję Wspólną). Zgodnie zaś z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 

o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (ustawy o Komisji 

Wspólnej) do zadań Komisji Wspólnej należy opiniowanie projektów aktów normatywnych, 

programów i innych dokumentów rządowych, dotyczących problematyki samorządu 

terytorialnego, w tym określających relacje pomiędzy samorządem terytorialnym, a innymi 

organami administracji publicznej (np. jak w przypadku art. 3 ust. 1 opiniowanej ustawy). 

Przepisy art. 8 ustawy o Komisji Wspólnej zobowiązują natomiast członków Rady Ministrów 

oraz inne podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych, programów 

i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego do 

przedstawienia Komisji Wspólnej do zaopiniowania projektów takich dokumentów wraz 

z prognozą ich skutków finansowych. Opinia Komisji Wspólnej jest dołączana do projektu 

dokumentu.  

 Reasumując, nieprzekazanie projektu ustawy do zaopiniowania przez Komisję 
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Wspólną może być uznane za naruszenie ustawowego trybu wydania aktu normatywnego 

ponieważ uniemożliwia parlamentowi podjęcie decyzji po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

strony samorządowej (np. wyrok TK z 8 listopada 2005 r., SK 25/02). 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 ust. 2 przewiduje, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się 

przepisy ustawy wdrożeniowej. Nie określa jednak zakresu spraw, dla których odsyła do 

ustawy wdrożeniowej. Zgodnie natomiast z § 22 Zasad techniki prawodawczej, w przepisach 

ogólnych można zamieścić odesłanie do innych ustaw tylko wtedy, gdy uregulowania w nich 

zawarte uzupełniają lub odmiennie regulują sprawy normowane ustawą. W takim przypadku 

w odesłaniu określa się zakres spraw, dla których następuje to odesłanie. W związku z tym 

oraz uwzględniając fakt, że art. 1 ust. 3 ustawy wdrożeniowej wyklucza stosowanie jej 

przepisów do programów operacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, proponuje się poniższą poprawkę. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do spraw związanych z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych, o których 

mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

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

z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy wdrożeniowej.”. 

 

2. Art. 6 ust. 2 stanowi, że kwoty poniesione z budżetu państwa lub z budżetu środków 

europejskich na wydatek, wskazany w ust. 1, podlegają monitorowaniu i kontroli w okresie 

trzech lat od dnia uznania tego wydatku za wydatek kwalifikowalny, ale nie określa, jaki 

podmiot i na jakich zasadach prowadzi wskazane w nim monitorowanie i kontrolę. Budzi to 

zastrzeżenia w kontekście § 25 Zasad techniki prawodawczej, wymagającego, aby przepis 

materialny możliwie bezpośrednio i wyraźnie określał kto, w jakich okolicznościach oraz jak 

powinien się zachować, a także w kontekście wywodzonych z zasady demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) zasad określoności przepisów prawa, przyzwoitej 

legislacji oraz ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jeżeli natomiast 
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monitorowanie i kontrola, o których mowa w art. 6 ust. 2, są prowadzone na podstawie 

przepisów innych ustaw, to powinno to wynikać z jego brzmienia. 

Analogiczne zastrzeżenia dotyczą odpowiednio art. 28. Z brzmienia tego przepisu nie wynika 

bowiem, jakie konkretnie terminy są objęte zakresem jego regulacji (nie odwołuje się on do 

konkretnych przepisów określających te terminy) oraz kto będzie rozstrzygać o zmianie 

albo przesunięciu tych terminów. 

  

3. Art. 18 ust. 1 pkt 2 przewiduje, że określone w art. 56 ust. 2 i art. 57 ustawy 

wdrożeniowej terminy do rozpatrzenia przez właściwą instytucję protestu mogą zostać 

przedłużone. Należy jednak zaznaczyć, że art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej nie określa 

terminu na rozpatrzenie protestu, lecz termin na dokonanie przez instytucję, za 

pośrednictwem której protest jest wnoszony, weryfikacji wyników dokonanej przez nią oceny 

projektu i, w następstwie tego, zmiany podjętego rozstrzygnięcia, aktualizacji listy, o której 

mowa w art. 46 ust. 3 tej ustawy, albo skierowania protestu do rozpatrzenia przez właściwą 

instytucję. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) wykonanie czynności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 

albo rozpatrzenie protestu, o którym mowa w art. 57 tej ustawy, w terminach, o których 

mowa w tych przepisach – terminy te mogą zostać przedłużone”. 

 

4. Art. 28 przewiduje, że w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 terminy 

na dokonanie poszczególnych czynności mogą zostać w niezbędnym zakresie zmienione, 

przesunięte albo skrócone. Należy więc zaznaczyć, że po pierwsze skrócenie terminu jest 

leksykalnie tożsame z jego zmianą, a po drugie w potocznym znaczeniu pojęcie „przesunięcie 

terminu” może oznaczać zarówno zmianę (przedłużenie), jak i przełożenie (odroczenie) 

terminu. Jeżeli więc omawiany przepis ma dotyczyć zmiany i przesunięcia (przełożenia, 

odroczenie) terminu powinno to jednoznacznie wynikać z jego brzmienia. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 28 wyrazy „zmienione, przesunięte albo skrócone” zastępuje się wyrazami 
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„przedłużone, skrócone albo przesunięte”. 

 

5. Art. 29 odnosi się do programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Należy więc zaznaczyć, że art. 2 

pkt 2, określający na potrzeby opiniowanej ustawy definicję „programu operacyjnego”, 

odnosi się do programu operacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 29 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się wyrazy „art. 15 ust. 4 pkt 1”. 

 

6. Z brzmienia art. 30 wynika, że art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określa 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy art. 13 tej ustawy 

nie określają jednak odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lecz 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, za które ponosi się odpowiedzialność. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 30 wyraz „określonej” zastępuje się wyrazem „określone”. 

 

7. Art. 33 dotyczy spraw (rozstrzyga o odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy do 

wskazanych w nim mechanizmów finansowych i programu), które kwalifikują go do 

zamieszczenia w rozdziale 1 ustawy (Przepisy ogólne). Zgodnie bowiem z § 21 Zasad 

techniki prawodawczej, w przepisach ogólnych zamieszcza się określenie zakresu spraw 

regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy lub spraw podmiotów wyłączonych 

spod jej regulacji, a także inne postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości 

przepisów merytorycznych zawartych w ustawie. 

 

 Propozycja poprawki: 

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 
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Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.”; 

2) skreśla się art. 33. 

 

 Ewentualne przyjęcie poprawki będzie wymagało dokonania odpowiednich zmian 

(wynikowych) w art. 34 (uwzględnienia w nim dodawanego w art. 1 ust. 3 oraz zmiany 

przywołanego w nim art. 33 na art. 32) oraz w art. 35 (uwzględnienia art. 1 ust. 3 i skreślenia 

art. 33). 

 

8. Zgodnie z art. 34 przepisy art. 13 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, 

że beneficjenci będą mogli korzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 i 3 

(uzyskać wydłużenie terminów, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz złożyć wniosek 

o płatność lub o zakończenie realizacji projektu wcześniej niż to wynika z terminów 

określonych w tym przepisie) tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozwiązaniu takiemu mogą 

zaprzeczać wyjaśnienia zamieszczone przez wnioskodawcę w uzasadnieniu do projektu 

opiniowanej ustawy
1
. Wynika z nich, że korzystanie z uprawnień przyznanych beneficjentom 

w przepisach art. 13 ust. 2 i 3 jest przewidziane na okres, na który maksymalnie mogą być 

przedłużone terminy, określone zgodnie z art. 13 ust. 1 (tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.). 

W związku z tym zasadnym jest potwierdzenie przez wnioskodawcę, że art. 13 ma być 

stosowany do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z § 15 pkt 5 i § 38 Zasad techniki 

prawodawczej, przepisy końcowe składają się wyłącznie z przepisów uchylających, 

przepisów o utracie mocy obowiązującej ustawy oraz przepisów o wejściu ustawy w życie. 

                                                 

1  „Art. 13 projektu ustawy z kolei wydłuża określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu 

projektów terminy składania wniosków o płatność oraz terminy zakończenia realizacji projektów odpowiednio o 30 i 90 

dni. Zakończenie realizacji projektu może być wydłużone do dnia 31 grudnia 2023 r. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć te terminy. Regulacja ta nie wyklucza 

możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub wcześniejszego zakończenia realizacji 

projektu (art. 12 ust. 2). Wydłużenie terminów określonych w art. 12 ust. 1 nastąpi z mocy prawa i nie będzie wymagało 

dokonywania zmian w umowach o dofinansowanie. Jednocześnie nie będzie to obligowało strony umowy do 

wstrzymania się z wnioskiem o płatność czy do przedłużenia realizacji projektu, ponieważ przedłużenie terminów 

maksymalnych nie oznacza, że nie można wniosku o płatność czy wniosku o płatność końcową złożyć wcześniej. 

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnych, kiedy wydłużenie terminów z mocy prawa będzie 

niewystarczające, będą one mogły zostać dodatkowo wydłużone na poziomie relacji umownej właściwej instytucji 

z beneficjentem.”. 
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Przepisom końcowym, które uchylają poszczególne przepisy ustawy, nadaje się natomiast 

zgodnie z § 52 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej brzmienie: „Przepisy art. … tracą moc 

…”. 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


