BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 293)

U S T A W A

z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U.
poz. 694)
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 [w 2020 r.]

Art. 1.
1. Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem [w 2020 r.] choroby zakaźnej wywołanej
wirusem SARS-CoV-2.
2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy 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.(1) ), zwanej
dalej "ustawą wdrożeniową".

Art. 4.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programu
operacyjnego komitet monitorujący, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
wdrożeniowej, może w każdym czasie:
1) zmienić zatwierdzone kryteria wyboru projektów, o których mowa w art. 14 ust. 10
ustawy wdrożeniowej, z uwzględnieniem celów programu operacyjnego[;] <.>
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-2[2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnić, w drodze uchwały, instytucję
zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub wspólny sekretariat do dokonywania, na
wniosek beneficjenta, zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru
projektów.]
Art. 5.
1. W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia
COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w
stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.(2) ) nie stosuje się.
3. W programie EWT, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. b ustawy wdrożeniowej, nie
odzyskuje się od beneficjenta kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest pokrywana ze środków budżetu państwa.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają bieżącej weryfikacji przez instytucję
zarządzającą. [Instytucja ta przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające kwoty, o które zostały pomniejszone
wydatki ujęte w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, w podziale na
programy operacyjne i projekty.] <Instytucja ta przekazuje do ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, po upływie każdego kwartału, sprawozdanie
zawierające kwoty, o które zostały pomniejszone wydatki ujęte w deklaracji
wydatków oraz we wniosku o płatność przekazywanych do Komisji Europejskiej, za
poszczególne miesiące danego kwartału, w podziale na programy operacyjne i
projekty.>
[Art. 13.
1. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów,
określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy:
1) składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. ulegają wydłużeniu o 30 dni;
2) zakończenia realizacji projektów - ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2023 r.
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-32. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek
beneficjenta, wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2023 r.
3. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku
o płatność lub, na wniosek beneficjenta, wcześniejszego zakończenia realizacji projektu,
niż w terminach określonych w tym przepisie.]

[Art. 33.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.]

<Art. 33.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania:
1)

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)

Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

3)

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

4)

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.>

[Art. 34.
Przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7-33 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.]

<Art. 34.
Przepisy art. 3, art. 4, art. 7–26, art. 28 i art. 29 stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.>

U S T A W A z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1220)
Art. 23a.
Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:
1) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania
projektów strategii rozwoju;
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-42)

programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską
oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych
społecznie i gospodarczo;

2a) (uchylony);
2b) (uchylony);
[3) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego,
regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania
środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;]
<3) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego,
regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju oraz planów rozwojowych, w tym
będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych;>
4) wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego
określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności;
5) opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i
przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i
przestrzennym kraju;
6) opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozumieniu
przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową strategią
rozwoju kraju;
[7) zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów
zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz
ministra właściwego do spraw rybołówstwa;]
<7) zarządzania

programami

współfinansowanymi

z

funduszy

strukturalnych

i Funduszu Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem
programów zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego;>
8) zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich;
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-59) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi,
a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju
społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju;
10) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów
operacyjnych,

zawierania

regionalnych

porozumień

programowych,

a

także

monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania;
11) partnerstwa publiczno-prywatnego;
12) koordynacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

U S T A W A z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę
oraz tryb współpracy między nimi.
2. [Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, dokumentów opracowanych w celu wdrożenia wsparcia finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programów realizowanych z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem przepisów
rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1 i 2, art. 14h, art.
14j i art. 141, a w przypadku :]
<Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020,

dokumentów

finansowanego

z

opracowanych

Europejskiego

w

Funduszu

celu

wdrożenia

Rolniczego

wsparcia

Gwarancji

lub

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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-6Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, z wyłączeniem
przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1 i
2, art. 14h, art. 14j i art. 14l, a w przypadku:>
1) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - także z
wyłączeniem art. 14g ust. 4a, art. 14kc i art. 14kd;
2) programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego - także z wyłączeniem art. 14g ust. 4, art. 14ke i art. 14kf;
<2a)

programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego

Funduszu

Społecznego

Plus

przeznaczonych

na

zwalczanie

deprywacji

materialnej – także z wyłączeniem art. 14g ust. 4b, art. 14kh i art. 14ki;>
3) dokumentów

opracowanych

w

celu

wdrożenia

wsparcia

finansowanego

z

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - także z wyłączeniem art. 14g ust. 4a.

Art. 3a.
(

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje przygotowanie oraz realizację
strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków
rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez:

1)

koordynację oraz programowanie strategiczne, a także podejmowanie inicjatyw w
zakresie polityki rozwoju, obejmujących wymiar społeczny, gospodarczy i przestrzenny;

1a) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i
negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, dokumentów programowych dotyczących
okresów programowania Unii Europejskiej;
<1aa) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania
i negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, planów rozwojowych;>
1b) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie, negocjowanie i podpisywanie programów
współfinansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA);
1c) wykonywanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego Unii
Europejskiej określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa;
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-72) programowanie i realizację polityki regionalnej;
3) okresową ocenę realizacji strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 2, oraz
przedstawianie opinii dotyczących zgodności strategii rozwoju, o których mowa w art. 9
pkt 3 i 4, i programów przygotowywanych przez właściwych ministrów ze
średniookresową strategią rozwoju kraju;
3a) (uchylony);
3b) podejmowanie inicjatyw, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej;
4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz
przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie;
4a) koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju;
4b)

(6)

wydawanie rekomendacji w zakresie przygotowania projektów strategii rozwoju, o

których mowa w art. 9 pkt 3-6;
5)

(7)

prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej, dotyczącej rozwoju

społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju;
6) (uchylony);
7) inne instrumenty określone w odrębnych ustawach.

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty
finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub
umowy o dofinansowanie projektu;
1a)

(10)

dokumenty programowe - umowę partnerstwa, programy służące jej realizacji oraz

dokumenty opracowane w celu wdrożenia wsparcia finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
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;
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-8instytucja 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;
(11)

4b)
4ba)

(uchylony);

(12)

koncepcja rozwoju kraju - dokument określający wyzwania rozwojowe kraju w

wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres do 30 lat;
4c)

(13)

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 na lata 2014-2020;
4d)

(14)

kontrakt programowy - umowę określającą kierunki i warunki dofinansowania

programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności,
opracowanego przez zarząd województwa, w tym przedsięwzięcia priorytetowe
realizowane w tym programie;
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(15)

kontrakt sektorowy - umowę określającą sposób realizacji, w tym finansowania,

programów rozwoju opracowanych przez właściwych ministrów w zakresie interwencji
ukierunkowanej terytorialnie;
4f)

(16)

porozumienie terytorialne - umowę określającą w szczególności przedsięwzięcia

priorytetowe dla rozwoju danego obszaru objętego tym porozumieniem;
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)

(17)

obszar funkcjonalny - obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się,

intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych,
uwarunkowanych

cechami

środowiska

geograficznego

(przyrodniczego

i

antropogenicznego); szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar
funkcjonalny;
6b)

(18)

obszar strategicznej interwencji - określony w strategii rozwoju obszar o

zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych
warunkach

społecznych,

gospodarczych

lub

przestrzennych,

decydujących

o

występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów
rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w
szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z
różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne;
6c)

(19)

(uchylony);

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. z 2018 r. poz. 2232),
samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), a także Rada Działalności
Pożytku Publicznego;
7a) programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy:
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- 10 a) w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej,
b)

(20)

realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, funduszy wspierających sektory
morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne;
<7aa) plan rozwojowy – dokument określający reformy i inwestycje z udziałem
środków Unii Europejskiej mające na celu łagodzenie społecznych i gospodarczych
skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju;>
7b)

(21)

polityka publiczna - dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i

kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w danej
dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze strategii rozwoju, o
których mowa w art. 9 pkt 2 i 3;
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. 14g.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1) koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa;
2) może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki
spójności i ich zmiany, opracowywane przez zarząd województwa;
3) opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki
spójności;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 11 4) opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących
realizacji umowy partnerstwa oraz ich zmiany.
2. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa polega
na:
1) monitorowaniu stanu przygotowania tych programów;
2) zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i promocji tych
programów.
3. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w
zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega w szczególności na:
1) reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską;
2) prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw,
negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych programów
oraz ich zmian;
3) proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę
tych programów.
4. (62) Minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw
wewnętrznych opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa realizowane z
wykorzystaniem odpowiednio środków funduszy wspierających sektory morski lub
rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne, a także:
1) reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2) prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tych
programów;
3) proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tych
programów.
4a. (63) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje program służący realizacji
umowy partnerstwa realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokumenty
mające na celu wdrożenie wsparcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a także:
1) reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści
programu i dokumentów;
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programu i dokumentów.
<4b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje program
służący realizacji umowy partnerstwa realizowany z wykorzystaniem środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

Plus

przeznaczonych

na

zwalczanie

deprywacji materialnej, a także:
1) reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską;
2) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści tego
programu;
3) proponuje podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę tego
programu.>
5. Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program służący realizacji
umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Art. 14j.
1. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa opracowany przez:
[1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi , ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, jest przyjmowany przez Radę Ministrów,]
<1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do
spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, jest przyjmowany przez Radę Ministrów,>
2) zarząd województwa, jest przyjmowany przez zarząd województwa
- w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, przed
skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską.
2. Programy służące realizacji umowy partnerstwa:
1) w zakresie polityki spójności, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są
przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
[2)

(67)

realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, funduszy wspierających
sektory morski lub rybacki oraz funduszy wspierających sprawy wewnętrzne, po
przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane odpowiednio przez ministra
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ministra właściwego do spraw wewnętrznych]
<2) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, funduszy wspierających
sektory morski lub rybacki, funduszy wspierających sprawy wewnętrzne oraz
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na
zwalczanie deprywacji materialnej, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są
przekazywane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego >
- do wiadomości członkom Rady Ministrów.

Art. 14kg.
Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków funduszy wspierających
sprawy wewnętrzne opracowuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu
opinii komitetu monitorującego odpowiedzialnego za monitorowanie wdrażania i realizacji
tego programu.
Art. 14kh.
1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej
opracowuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu
opinii komitetu monitorującego odpowiedzialnego za monitorowanie wdrażania i
realizacji tego programu, o ile taki komitet został powołany.
2. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej,
po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, jest przyjmowany przez
Radę Ministrów w drodze uchwały, a następnie jest przekazywany przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Komisji Europejskiej.
3. Zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej,
odpowiednio po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską albo po poinformowaniu
Komisji Europejskiej, jest przekazywana przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego do wiadomości członkom Rady Ministrów.
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zabezpieczenia społecznego do przyjmowania zmian programu realizowanego z
wykorzystaniem

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

Plus

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej w zakresie zmian o
typograficznym lub redakcyjnym charakterze.

Art. 14ki.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:
1) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie
Informacji

Publicznej

Europejskiego

program

Funduszu

realizowany

Społecznego

Plus

z

wykorzystaniem

przeznaczonych

na

środków
zwalczanie

deprywacji materialnej oraz jego zmiany;
2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
komunikat o:
a) zatwierdzeniu

przez

wykorzystaniem

Komisję

środków

Europejską

Europejskiego

programu
Funduszu

realizowanego
Społecznego

z
Plus

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej oraz jego zmian, jeżeli
wymagały zatwierdzenia przez Komisję Europejską,
b) adresie strony internetowej, na której został zamieszczony program realizowany z
wykorzystaniem

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

Plus

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej oraz jego zmiany.
<Rozdział 2aa
Plan rozwojowy

Art. 14la.
1. Projekt planu rozwojowego opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami, zarządami województw oraz
partnerami społecznymi i gospodarczymi. Projekt planu rozwojowego jest
przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. Przy opracowywaniu projektu planu rozwojowego uwzględnia się strategie rozwoju, o
których mowa w art. 9.
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Art. 14lb.
1. W zakresie, w jakim w ramach planu rozwojowego jest udzielana pomoc publiczna w
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub pomoc
de minimis, zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana z zachowaniem zasady
niedyskryminacji i przejrzystości, w zakresie niezbędnym do realizacji celów
określonych w planie rozwojowym.
3. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w ust. 1, są podmioty, o których
mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
4. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być również inne podmioty określone w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o
której mowa w ust. 1, a także podmioty udzielające tej pomocy, uwzględniając
konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy z

rynkiem wewnętrznym,

efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania, w
przypadku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowego przeznaczenia,
warunków lub trybu udzielania tej pomocy.
6. Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust.
1, nieobjętej przepisami, o których mowa w ust. 5, lub innymi przepisami określa
umowa o dofinansowanie projektu, decyzja o dofinansowaniu projektu lub akt
będący podstawą jej udzielenia.>
Art. 35.
[1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację
wykorzystania

środków

zagranicznych,

w

tym

z

budżetu

Unii

Europejskiej,

przeznaczonych na dofinansowanie programów operacyjnych, z wyjątkiem programów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.]
<1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację
wykorzystania środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej,
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programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz programu
realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej.>
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w szczególności:
1) (uchylony);
2) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, po zasięgnięciu opinii
właściwego ministra albo zarządu województwa, propozycję podziału środków
budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej między
poszczególne programy operacyjne;
3) zapewnia zgodność programów operacyjnych z przepisami Unii Europejskiej;
4) prowadzi, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw,
negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści programów
operacyjnych;
5) współpracuje w zakresie przygotowywania regionalnych programów operacyjnych,
monitoruje i kontroluje przebieg ich realizacji oraz zwraca się do zarządów
województw z wnioskami dotyczącymi usprawnienia sposobu ich realizacji;
6) występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie przesunięć środków
między programami operacyjnymi lub - na wniosek właściwej instytucji zarządzającej
- między priorytetami;
7) certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach
programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji tego procesu;
8) (uchylony);
9) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt narodowej
strategii spójności;
10) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści
planów, o których mowa w pkt 9;
11) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raporty o postępach w
realizacji planów, o których mowa w pkt 9, kierowane do Komisji Europejskiej.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności sposobu
wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania
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zasad wdrażania programów operacyjnych, może, z uwzględnieniem art. 26, wydać
wytyczne dotyczące programów operacyjnych w zakresie:
1) szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego;
1a) prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych i ich zmian;
2) trybu dokonywania wyboru projektów;
3) kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów;
4) trybu dokonywania płatności i rozliczeń;
4a) kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych;
4b) spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód;
4c) wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
5) trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych;
5a) programowania działań dotyczących mieszkalnictwa;
5b) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
6) trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych;
6a) jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych,
zgodnych z art. 28 ust. 1;
6b) informacji i promocji;
7) sposobu oceny programów operacyjnych;
8) warunków

technicznych

gromadzenia

i

przekazywania

danych

w

formie

elektronicznej;
9) kontroli realizacji programów operacyjnych;
9a) warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji
Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013;
9b) korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
10) sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości;
11) innych kwestii związanych z przygotowaniem, realizacją i zamknięciem programów
operacyjnych.
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niekorzyść wnioskodawców w trakcie trwania konkursu, a w przypadku konkursów
otwartych - zmiany nie mogą wpływać negatywnie na rozpatrywanie wniosków
złożonych przed dniem dokonania zmiany.
3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność wprowadzenia
zmian wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W
takim przypadku, dokonując zmiany wytycznych minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego wraz z publikacją zmian podaje informację zawierającą ich uzasadnienie
oraz termin, od którego zmiany będą stosowane.
4. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego przygotowuje po zasięgnięciu opinii instytucji pośredniczących.
5. W przypadku regionalnych programów operacyjnych wytyczne dotyczące spraw, o których
mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje po
zasięgnięciu opinii właściwej instytucji zarządzającej.
6. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 10, minister rozwoju
regionalnego przygotowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych.
7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wytycznych, o których mowa w ust. 3, a
także ich zmian;
2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także o terminie, od
którego wytyczne lub ich zmiany będą stosowane.
8. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
zapewnia kontrolę wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym
z budżetu Unii Europejskiej.
9. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust. 2 pkt 7
mogą zostać przekazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym
porozumieniu.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 19 U S T A W A

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123 i 2157)

Art. 15d.
1. W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473),
w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na
pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia.
2. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest
obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu nie
większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji
wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5
tej ustawy.
3. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako
iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji
wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby ponoszące odpłatność za usługi świadczone
w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwalnia się na ich wniosek z
odpłatności za okres niekorzystania z tych usług w związku z zawieszeniem lub
czasowym zamknięciem działalności tych ośrodków, na zasadach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, bez konieczności
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

<Art. 15da.
W związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 przy wyliczaniu
średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, o którym
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- 20 mowa w art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na rok
2021, nie uwzględnia się wydatków i kosztów, które zostały pokryte ze środków
finansowych pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, programów krajowych lub dotacji celowych z budżetu państwa
udzielonych na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.>
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