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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027 

(druk nr 676) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą stanowić 

podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki 

spójności, w perspektywie finansowej 2021–2027. Konieczność uchwalenia nowej ustawy 

wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki 

spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych 

regulujących zasady wdrażania tej polityki. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy 

(druk sejmowy nr 2022), w zakresie związanym z wdrażaniem polityki spójności ustawa nie 

wprowadza istotnych zmian w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w perspektywie 

2014–2020. Projektodawca co do zasady skorzystał ze sprawdzonych praktyk stosowanych 

w poprzedniej perspektywie finansowej. 

Opiniowana ustawa, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

wprowadza również przepisy szczegółowe dotyczące planu rozwojowego – Krajowego Planu 

Odbudowy (KPO) w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające z punktu 

widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, 

wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, 

monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych. KPO jest 

dokumentem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz 
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Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), 

będącym planem rozwojowym, który stanowi podstawę realizacji reform i inwestycji 

objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(Recovery and Resilience Facility  – RRF).  

Dodatkowo, w ramach przepisów wprowadzanych do ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, opiniowana ustawa stworzy podstawy prawne dla realizacji działań 

w ramach tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Brexit Adjustment Reserve), a także 

umożliwi utworzenie Funduszu Rozwoju Regionalnego (funduszu celowego w rozumieniu 

przepisów ustawy o finansach publicznych), stanowiącego narzędzie komplementarne 

względem istniejących instrumentów wspierających prowadzenie polityki rozwoju, 

i umożliwiającego finansowanie działań prorozwojowych. Ustawa wprowadza także zmiany 

do ustawy o pomocy społecznej w zakresie programu zwalczania deprywacji materialnej – 

pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dawny 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (FEAD)). 

Poszczególne przepisy ustawy w zakresie obejmującym wdrożenie programów 

w zakresie polityki spójności opracowane zostały w oparciu o: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 

na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 

i Polityki Wizowej; 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 

Spójności; 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 1296/2013; 

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 
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5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego. 

Ustawa zmierza w szczególności do:  

1) wprowadzenia mechanizmów koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

i Funduszu Spójności; 

2) określenia podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności, ich zadań i trybu 

współpracy między nimi; 

3) uregulowania zasad wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności; 

4) zdefiniowania podstawowych dokumentów służących wdrażaniu funduszy 

strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności; 

5) uregulowania systemu instytucjonalnego, kwestii finansowych związanych m.in. 

z rozliczeniami z Komisją Europejską oraz kwestii dotyczących kontroli i nakładania 

korekt;  

6) określenia zasad wyboru projektów i procedury odwoławczej; 

7) wskazania obowiązków związanych z unijną polityką e-Cohesion (informatyzacja 

procesów realizacji projektów i związane z nią wymogi zapewnienia przez państwo 

członkowskie elektronicznej wymiany informacji z korzystającymi z funduszy polityki 

spójności);  

8) określenia mechanizmów umożliwiających realizację instrumentów terytorialnych 

wynikających z rozporządzeń Komisji Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, Inne Instrumenty Terytorialne); 

9) uregulowania zasad monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów 

oraz projektów. 

Opiniowana ustawa zmienia następujące akty prawne: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
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osób prawnych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę 

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

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

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

ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 9 maja 2008 r. 

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 30 maja 2008 r. 

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 

Wojskowego, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu 

promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, 

ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawę z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 oraz ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 

Regulacje powyższych aktów prawnych rozszerzono m.in. o odesłania do przepisów 

opiniowanej ustawy, tak aby umożliwić finansowanie działań określonych w poszczególnych 
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ustawach również ze środków polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2021–

2027. 

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Znaczna 

część przepisów wejście w życie jednak w innym terminie. Część zmian w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r., po upływie 6 miesięcy od 

dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2019 r. oraz po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. 

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 30 maja 

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz związana z nimi 

regulacja przejściowa. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wejdą w życie przepisy 

zmieniające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące decyzji 

o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków, a także związana z tą 

zmianą regulacja przejściowa, zaś po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia wejdą w życie 

przepisy dotyczące rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 2022) został wniesiony przez Rząd w dniu 21 lutego 2022 r. Pierwsze 

czytanie projektu miało miejsce na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 3 marca 2022 r. Projekt 

został skierowany do sejmowych Komisji: do spraw Unii Europejskiej oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 

10 marca 2022 r. wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2065). 

Na etapie prac w komisji wprowadzono do projektu szereg poprawek precyzujących 

i techniczno-legislacyjnych, które nie wpłynęły na meritum rozwiązań zaproponowanych 

przez Rząd. Na uwagę zasługuje dodana w trakcie prac komisji zmiana w ustawie z dnia 

3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, której istota sprowadza się do objęcia 
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zakresem tej ustawy realizacji i rozliczeń programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

w 2022 r. (art. 129). 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 51. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2022 r. 

W jego trakcie zgłoszonych zostało 13 poprawek. Sejm uchwalił ustawę wraz z 7 

poprawkami. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 444 posłów, nikt nie był przeciw, 

11 posłów wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 5, art. 24 ust. 8 i 10, art. 32 ust. 5, 

art. 34 ust. 6 pkt 2, art. 51 ust. 3, art. 73 ust. 6, art. 77 ust. 3 – w wymienionych 

przepisach posłużono się techniką „zastrzeżenia” innego przepisu, która nie uwzględnia 

Zasad techniki prawodawczej oraz jest uznawana za nieprecyzyjną
1)

. Błędem jest 

formułowanie „zastrzeżeń” w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej albo 

następujących po sobie jednostek redakcyjnych. Wzajemna relacja przepisów powinna 

wynikać z ich właściwego zamieszczenia w strukturze aktu. Zgodnie z § 23 ust. 3 ZTP, 

jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki lub 

któryś z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub 

uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym. Wyjątkowo, 

w przypadku gdy istnieje konieczność poinformowania adresata, że w innym przepisie 

sformułowano wyjątek od normy, należy używać wyrażenia „z wyjątkiem”, natomiast 

jeżeli istnieje konieczność poinformowania adresata, że w innym przepisie 

sformułowano uszczegółowienie normy, należy używać wyrażenia „z uwzględnieniem”. 

   Mając powyższe na względzie proponuje się wskazane poniżej poprawki. 

Propozycje poprawek: 

w art. 8 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem”; 

                                                 

1)
 „Rekomendacje dla legislatorów dotyczące wybranych zagadnień legislacyjnych, zaakceptowane przez 

kierownictwo Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura 

Legislacyjnego Kancelarii Senatu” z 2011 r. 
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w art. 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem 

ust. 7,”; 

w art. 17: 

a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się część wspólną wyliczenia, 

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7”; 

w art. 24: 

a) w ust. 8 wyrazy „z zastrzeżeniem kontroli” zastępuje się wyrazami „a za prowadzenie 

kontroli” oraz skreśla się wyrazy „za których prowadzenie”, 

b) w ust. 10 wyrazy „ z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w”; 

w art. 32 w ust. 5 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem”; 

w art. 34 w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 9,”;  

albo 

 

w art. 34 w ust. 6 w pkt 2 „z zastrzeżeniem ust. 9,” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 9,”; 

w art. 51 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”; 

w art. 73 w ust. 6 w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 7”; 

w art. 77 w ust. 3 wyrazy „ z zastrzeżeniem’ zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem 

przypadków, o których mowa w”; 
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2) art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 25 ust. 6 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 10, art. 105 (art. 134o ust. 7 

pkt 1) i art. 113 pkt 11 (art. 190 pkt 1 i 2) – mając na względzie wyeliminowanie 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, dobrą praktykę legislacyjną, orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy doktryny, zgodnie z którymi przy 

formułowaniu przepisów o charakterze obligatoryjnym, należy unikać czasownika 

modalnego „powinien”, proponuje się następujące poprawki. 

Propozycje poprawek: 

w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 24 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „powinny zostać 

usunięte” zastępuje się wyrazami „należy usunąć”; 

w art. 51 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy „które powinny zostać dokonane” zastępuje się wyrazami 

„których należy dokonać”; 

w art. 105, w art. 134o w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „powinny zostać usunięte” zastępuje się 

wyrazami „należy usunąć”; 

w art. 113 w pkt 11, w art. 190 w pkt 1 i 2 wyrazy „powinien zostać ujęty” zastępuje się 

wyrazami „ujmuje się”; 

 

3) art. 17 ust. 4 – przepis przewiduje, że wojewoda przekazuje wniosek w sprawie 

włączenia go do składu komitetu monitorującego w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną. W związku ze zmianami systemu prawnego dokonanymi ustawą z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w tym zmianami o charakterze 

terminologicznym wprowadzonymi do ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego (por. w szczególności § 14), analizowany przepis powinien 

wskazywać, że wojewoda składa wniosek na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej lub w postaci papierowej. Należy nadmienić, że opiniowana ustawa 

w niektórych przepisach posługuje się prawidłową terminologią (por. w szczególności 

art. 27 ust. 2). 

   Powyższa uwaga odnosi się również do art. 2 pkt 29, art. 56 ust. 4, art. 82 

ust. 2 pkt 2, a także art. 119 pkt 2 lit. a (art. 121a ust. 3).  
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   Mając na uwadze powyższe oraz dążąc do zapewnienia konsekwencji 

terminologicznej w ramach ustawy (§ 10 ZTP), proponuje się następujące poprawki.  

Propozycje poprawek: 

w art. 2 w pkt 29 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”; 

w art. 17 w ust. 4 wyrazy „w formie pisemnej lub drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej”;  

w art. 56 w ust. 4 wyrazy „w formie pisemnej lub w formie elektronicznej” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej”; 

w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „na piśmie lub drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami 

„na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej”; 

w art. 119 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „w formie pisemnej” zastępuje się wyrazami „na 

piśmie”;  

 

4) art. 21 – zgodnie z tym przepisem podstawą do wyliczenia wkładu unijnego, 

wynikającego z art. 112 ust. 2 rozporządzenia ogólnego
2)

, są całkowite wydatki 

kwalifikowalne, o których mowa w art. 112 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego, zaś 

w programie Interreg podstawą do wyliczenia wkładu unijnego, wynikającego z art. 112 

ust. 2 rozporządzenia ogólnego, mogą być kwalifikowalne wydatki publiczne, o których 

mowa w art. 112 ust. 2 lit. b rozporządzenia ogólnego. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że w przepisie art. 112 rozporządzenia ogólnego nie ma mowy ani o „wkładzie 

unijnym” ani o „całkowitych wydatkach kwalifikowalnych”. Przepis art. 112 

rozporządzenia ogólnego przewiduje, że w odniesieniu do każdego priorytetu w decyzji 

                                                 

2)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy 

oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 

231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm). 
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Komisji określa się, czy stopa dofinansowania dla tego priorytetu ma być stosowana do 

jednego z wkładów tj. do łącznego wkładu obejmującego wkład publiczny i prywatny 

lub do wkładu publicznego. Mając na uwadze powyższe, odkodowanie normy prawnej 

z art. 21 opiniowanej ustawy jest utrudnione. Wydaje się, że przepis ten wymaga 

doprecyzowania. Przygotowanie ewentualnej propozycji poprawki będzie wymagało 

ustalenia jaka była intencja ustawodawcy we wskazanym zakresie. 

 

5) art. 22 ust. 6 – w myśl tego przepisu instytucja zarządzająca i instytucja audytowa mogą 

w uzasadnionych przypadkach ustalić inne terminy na przekazanie dokumentów niż 

określone w art. 22 ust. 4 i 5, w szczególności z uwagi na istotność ustaleń lub potrzebę 

zasięgnięcia opinii właściwego organu lub instytucji. Nie jest jasne jak należy rozumieć 

przesłankę „istotności ustaleń”. Zgodnie z § 6 ZTP, przepisy ustawy należy redagować 

tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm 

wyrażały intencje prawodawcy. Przepis § 146 ust. 1 pkt 2 ZTP przesądza natomiast, że 

w przypadku użycia przez prawodawcę określenia nieostrego, jeśli jest pożądane 

ograniczenie tej nieostrości, w ustawie należy sformułować definicję określenia 

nieostrego (należy dokonać jego wykładni autentycznej). W analizowanym przypadku 

kontekst językowy, w którym użyto nieostrego określenia, nieostrości nie ogranicza. 

Użycie określenia nieostrego w sposób niezamierzony pozostawia interpretatorowi 

swobodę interpretacyjną, której następstwem może być to, że norma odkodowana przez 

niego nie będzie zgodna z  intencją prawodawcy lub nie będzie prowadziła do realizacji 

celu założonego przez prawodawcę (będzie niefunkcjonalna). Przygotowanie 

ewentualnej propozycji poprawki będzie wymagało ustalenia jaka była intencja 

ustawodawcy we wskazanym zakresie. 

 

6) art. 23 ust. 4 – zgodnie z tym przepisem procentowy udział środków współfinansowania 

krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu realizowanego 

w ramach programu Interreg nie może przekraczać minimalnego procentowego udziału 

środków współfinansowania krajowego dla danej osi priorytetowej wynikającego 

z programu Interreg. W związku z tym, że w nowym pakiecie unijnych aktów prawnych 

regulujących zasady wdrażania polityki spójności, a w konsekwencji również 

w opiniowanej ustawie, nastąpiły zmiany o charakterze terminologicznym, zasadnym 
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wydaje się dokonanie korekty w art. 23 ust. 4, polegającej na zastąpieniu określenia „oś 

priorytetowa” sformułowaniem „priorytet”.  

 Propozycja poprawki: 

w art. 23 w ust. 4 wyrazy „danej osi priorytetowej” zastępuje się wyrazami „danego 

priorytetu”; 

 

7) art. 32 ust. 7 i art. 33 ust. 8 – w celu zachowania konsekwencji w zakresie formułowania 

odesłań do przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (por. art. 39 ust. 2) oraz 

kierując się § 156 ZTP, należałoby dokonać korekty w art. 32 ust. 7 i art. 33 ust. 8. 

Konsekwencją tych zmian będzie poprawka dotycząca art. 39 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 32 w ust. 7 wyrazy „przepisach o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami 

„ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25 i …); 

w art. 33 w ust. 8 wyrazy „przepisach o zamówieniach publicznych” zastępuje się wyrazami 

„ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”; 

w art. 39 w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz 

z 2022 r. poz. 25 i …)”; 

 

8) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c – kierując się potrzebą zachowania konsekwencji 

terminologicznej w ramach ustawy (§ 10 ZTP) oraz § 156 ZTP, należałoby sformułować 

odesłanie do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne w taki sposób, jak ma to miejsce w art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wyraz „przepisach” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r.”; 
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9) art. 81 ust. 4 i art. 85 ust. 2 – przepisy te regulują kwestię składania przez ekspertów 

oświadczeń (pod rygorem odpowiedzialności karnej) w zakresie spełniania określonych 

wymogów, a także w celu wykluczenia okoliczności powodujących wyłączenie eksperta 

z możliwości wykonywania określonych zadań. Należy zwrócić uwagę, że przepisy te 

zostały sformułowane w inny sposób aniżeli w art. 47 ust. 2, który określa obowiązek 

złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego niezbędnych do oceny projektu lub objęcia go 

dofinansowaniem. Zgodnie z art. 47 ust. 2 zdanie drugie i trzecie oświadczenia mają 

zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, a klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej 

instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W art. 81 

ust. 4 i art. 85 ust. 2 ustawodawca poprzestał na wskazaniu, że właściwa instytucja 

powinna pouczyć eksperta przed złożeniem oświadczenia, o tym, że jest ono składane 

pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wydaje się, ze wymienione przepisy powinny 

regulować kwestie składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej 

w podobny sposób. Racjonalny prawodawca podobne reguluje analogicznie. 

Propozycje poprawek: 

w art. 81 w ust. 4 w zdaniu drugim: 

a) skreśla się wyrazy „, o czym należy pouczyć eksperta przed złożeniem oświadczenia”, 

b) dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: 

„Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.”; 

w art. 85 w ust. 2 w zdaniu drugim: 

a) skreśla się wyrazy „, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia”, 

b) dodaje się zdanie trzecie i czwarte w brzmieniu: 

„Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 
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pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.”; 

 

10) art. 107 (art. 75 ust. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych) – przepis odnosi się do „ publicznych środków wspólnotowych”. 

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

przestała istnieć, a jej następcą prawnym jest Unia Europejska, należy dokonać zmiany 

nomenklatury w analizowanym przepisie. Ponadto konieczne jest skorygowanie 

odesłania do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (w przepisie wskazano 

niewłaściwy tytuł opiniowanej ustawy).  

Propozycja poprawki: 

w art. 107, w części wspólnej wyrazy: 

a) „z publicznych środków wspólnotowych” zastępuje się wyrazami „ze środków 

europejskich”, 

b) „o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2021–2027” zastępuje się wyrazami „o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027”; 

 

11) art. 108 pkt 6 (art. 14lzi ust. 5 i 6 dodawane do ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju) – w przepisach tych sformułowano nieprecyzyjne odesłania. Kwestia 

ponownego wykorzystania środków finansowych została uregulowana w art. 14lzi 

w ust. 3, a nie w ust. 1 w pkt 1 (jak wskazano w ust. 5 in fine), ani w ust. 1 (jak wynika 

z ust. 6).  

Propozycja poprawki: 

w art. 108 w pkt 6, w art. 14lzi: 

a) w ust. 5 wyrazy „zgodnie z ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „zgodnie z ust. 3”, 

b) w ust. 6 wyrazy „zgodnie z ust. 1” zastępuje się wyrazami „zgodnie z ust. 3”; 
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12) art. 127 pkt 1 (art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami) – zgodnie z tym przepisem środki Funduszu Dostępności 

pochodzą w szczególności ze środków określonych w art. 32 ust. 1 opiniowanej 

ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 32 ust. 4. Należałoby 

zweryfikować poprawność odesłania do art. 32 ust. 4 (odnosi się on de facto do 

środków, o których mowa w art. 32 ust. 1). Analiza odesłania sformułowanego w art. 36 

ust. 1 pkt 1 lit. a skłania do konkluzji, że ustawodawcy chodziło prawdopodobnie 

o wyłączenie środków, o których mowa w art. 32 ust. 5 (przepis art. 32 ust. 5, a nie 

ust. 4 jest odpowiednikiem art. 29 ust. 4a aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020, do którego odsyła art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a 

ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).  

   Zakładając, że prawidłowo odczytano intencję prawodawcy, należałoby 

przyjąć niżej sformułowaną poprawkę.  

Propozycja poprawki: 

w art. 127 w pkt 1, w pkt 1 w lit. b wyrazy „art. 32 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 32 

ust. 5”; 

 

13) art. 142 ust. 4 i art. 146 pkt 8 – przepis art. 142 ust. 4 utrzymuje w mocy rozporządzenie 

wydane na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dotyczące kwestii 

związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości 

otrzymania środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, na okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 113 pkt 19 (przepis 

wprowadzający zmiany w art. 210 ustawy o finansach publicznych), który wejdzie 

w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia opiniowanej ustawy. Trzeba mieć 

na względzie, że zgodnie z § 33 ZTP czasowe utrzymanie w mocy rozporządzenia jest 

rozwiązaniem, które może być stosowane wyjątkowo. Jest ono odstępstwem od zasady 

wyrażonej w § 127 ZTP (zasada ta wynika z istoty aktu wykonawczego, jako aktu 

niesamoistnego – art. 92 Konstytucji), zgodnie z którą rozporządzenie powinno 

wchodzić w życie w tym samym terminie, w którym wchodzi w życie ustawa, na 

podstawie której jest ono wydawane (oczywiście zasada ta dotyczy wyłącznie 

rozporządzenia, które ma być wydane na podstawie obligatoryjnego upoważnienia). 
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Przepis czasowo utrzymujący w mocy dotychczasowy akt wykonawczy formułuje się 

zwykle wówczas, gdy okres vacatio legis ustawy jest na tyle krótki, że istnieje ryzyko 

powstania luki w zakresie niezbędnych przepisów wykonawczych, w związku 

z niewystarczającym czasem na wydanie nowego rozporządzenia. W analizowanym 

przypadku zmiany wprowadzane w art. 210 ustawy o finansach publicznych mają wejść 

w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Jest to wystarczająco długi 

okres na wydanie nowych przepisów wykonawczych. Nie ma zatem uzasadnienia dla 

utrzymywania dotychczasowego rozporządzenia przez dodatkowy okres 12 miesięcy 

i odstępstwa od zasady wyrażonej w § 127 ZTP. 

Mając to na względzie proponuje się rezygnację z rozwiązania 

sformułowanego w art. 142 ust. 4. Konsekwencją zaproponowanej zmiany będzie 

korekta przepisu o wejściu w życie (art. 146 pkt 8). 

Propozycje poprawek: 

w art. 142 skreśla się ust. 4; 

w art. 146 w pkt 8: 

a) skreśla się wyrazy „i art. 142 ust. 4”, 

b) wyrazy „które wchodzą” zastępuje się wyrazami „który wchodzi”. 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 
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