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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 24 marca 2022 r. 

 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  

w perspektywie finansowej 2021–2027 

 

(druk nr 676) 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 

1834) 

Art.  10f. 

1.Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 

projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 

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

2.Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

3.Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym 

terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju 

województwa. 

4.Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały. 

5. [Strategia rozwoju gminy podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, 

gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej 

spójności ze strategią rozwoju województwa.] <Strategia rozwoju gminy podlega 

aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna 

gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju 

ponadlokalnego lub strategią rozwoju województwa.> Do aktualizacji strategii 

rozwoju gminy stosuje się ust. 1-4. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?unitId=art(6)ust(3)&cm=DOCUMENT
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Art.  10g. 

1.Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju 

ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium. 

2. Strategia rozwoju ponadlokalnego: 

1) jest opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie 

gminy z terytorium tego powiatu; 

2) może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna gmina, o której 

mowa w ust. 1, znajduje się na jego terytorium. 

3. Do strategii rozwoju ponadlokalnego przepisy art. 10e ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

[4.W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć 

w szczególności związek międzygminny, o którym mowa w art. 64, lub stowarzyszenie, o 

którym mowa w art. 84, lub zawierać porozumienie międzygminne, o którym mowa w art. 

74.] 

<4. W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego jednostki 

samorządu terytorialnego mogą tworzyć w szczególności związek międzygminny, o 

którym mowa w art. 64, lub związek powiatowo-gminny, o którym mowa w 72a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), lub stowarzyszenie, o którym mowa w art. 84, 

lub zawierać porozumienie międzygminne, o którym mowa w art. 74.> 

<4a. Organ stanowiący związku międzygminnego albo stowarzyszenia, o którym mowa 

w art. 84, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 

projektu strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym tryb konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

4b. W przypadku opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego przez porozumienie 

międzygminne, o którym mowa w art. 74, szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym tryb konsultacji, o 

których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, jest przyjmowany przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, której powierzono opracowanie projektu strategii 

rozwoju ponadlokalnego.> 
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[5.Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje wójt albo organ wykonawczy 

związku międzygminnego albo stowarzyszenia oraz przedkłada go zarządowi 

województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju województwa.] 

<5. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje odpowiednio wójt albo 

starosta wskazany w porozumieniu międzygminnym, organ wykonawczy związku 

międzygminnego albo stowarzyszenia oraz przedkłada go zarządowi województwa w 

celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa.> 

6.Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego. W przypadku braku opinii we 

wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju ponadlokalnego jest spójna ze 

strategią rozwoju województwa. 

7.Strategia rozwoju ponadlokalnego jest przyjmowana przez organ stanowiący związku 

międzygminnego albo stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

8. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana przez porozumienie międzygminne jest 

przyjmowana przez właściwe rady gmin i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez ostatnią 

radę gminy. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana z udziałem powiatu jest 

przyjmowana również przez radę powiatu i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez 

ostatnią radę gminy lub powiatu. 

[9.Do aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego stosuje się ust. 5-8 oraz art. 10e ust. 2-

4.] 

<9. Strategia rozwoju ponadlokalnego podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja 

społeczna, gospodarcza lub przestrzenna obszaru objętego strategią albo gdy jest to 

konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa. Do 

aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego stosuje się ust. 4a–8 oraz art. 10e ust. 

2–4.> 

Art.  73b. 

1. Do związku międzygminnego może przystąpić powiat. [W takim przypadku następuje 

przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny, o którym mowa w 
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art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834).] <W takim przypadku następuje 

przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny, o którym 

mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.> 

2.Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 72c ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  74. 

1.Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 

określonych przez nie zadań publicznych. 

2.Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki 

pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek 

udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

<3. Stroną porozumienia międzygminnego, o którym mowa w art. 10g ust. 4, może być 

również powiat.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457) 

 

Art.  26. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki 

ich utrzymywania na tych obszarach. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez 

[ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z 

ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,] ministrów właściwych 

do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, 

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń 

służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

http://lex.senat.pl/#/document/16799844?unitId=art(72(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799844?unitId=art(72(c))&cm=DOCUMENT
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promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku 

lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu 

wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

zgodnie z właściwością miejscową tego organu. 

4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o 

wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat. 

6. Jeżeli w okresie: 

1) 10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo 

2) 15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z 

warunkami określonymi w tym pozwoleniu 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla 

całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub 

rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie 

nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje 

się odpowiednio. 

8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, 

może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia 

następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, 

złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy 

art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1 – 113 pominięto); 

[114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych 

oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych 

ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji 

rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw 

obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w 

ramach rządowych programów;] 

<114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze 

środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów 

oraz programów służących realizacji umowy partnerstwa i programów rozwoju, o 

których mowa w przepisach dotyczących wdrażania funduszy unijnych;> 

(pkt 115 – 136 pominięto) 

[137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;] 

<137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 1, 2 i 4, pkt 5 lit. a i b i pkt 5a–5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych;> 

(pkt 138 – 155 pominięto) 

(ust. 1a. - 48  pominięto) 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) 

Art.  4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt 1 – 30 pominięto)  

30a) alternatywnej spółce inwestycyjnej - oznacza to alternatywną spółkę inwestycyjną w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

<30b) alternatywnej spółce inwestycyjnej wdrażającej instrument finansowy – oznacza 

to alternatywną spółkę inwestycyjną, za pośrednictwem której podmiot wdrażający 

instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) lub w rozdziale 10 

ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …), 

dokonuje wdrożenia instrumentu finansowego poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego do tej spółki;> 

(pkt 31 - 35 pominięto)  

Art.  17. 

1. Wolne od podatku są: 

( pkt 1 – 52 pominięto)  

[53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

53a) przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 10 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody osiągnięte 

z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części zwiększającej wkład finansowy z 

programu operacyjnego;] 

<53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=roz(10)&cm=DOCUMENT


- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3 pkt 1, 2 i 4, pkt 5 lit. a i b i pkt 5a–5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

53a) przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub 

w rozdziale 10 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w 

szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody osiągnięte z 

inwestycji realizowanych przez ten podmiot – w części zwiększającej wkład 

finansowy z programów służących realizacji umowy partnerstwa;> 

( pkt 53b – 58 pominięto)  

58a)  dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku 

podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka 

inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio 

nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat; 

<58b) dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych wdrażających 

instrument finansowy uzyskane w roku podatkowym z tytułu zysków kapitałowych 

osiągniętych w związku z wdrożeniem instrumentu finansowego w części 

zwiększającej wkład finansowy z programów służących realizacji umowy 

partnerstwa;> 

(pkt 59 - 62 pominięto)  

(ust. 1a – 12 pominięto).  

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005, 1595, 2328 i 

2427) 

Art.  39n.   

1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy 

Funduszu. 
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2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności: 

1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z art. 39f ust. 1-3 i 5; 

[2) przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla inwestycji realizowanych 

w ramach programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 

pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazywanych z 

budżetu państwa;] 

<2) przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla: 

a) inwestycji realizowanych w ramach programów ujętych w wykazie, o którym mowa 

w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, przekazywanych z budżetu państwa oraz 

b) inwestycji realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 

7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …);> 

3) przewidywaną kwotę finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6; 

4) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania poręczeń i gwarancji, o których mowa w 

art. 39j. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu 

do: 

1) uzgodnienia: 

a) ministrowi właściwemu do spraw transportu, 

b) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym; 

2) zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów 

operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać. 

5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji 

obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(122)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(122)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(122)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
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1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład 

sprawozdania finansowego tego banku; 

2) składa ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego 

po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego Funduszu. 

 

<Art.39na. 

Środki przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego na inwestycje realizowane w 

ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mogą pochodzić wyłącznie ze środków 

budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 14ll ust. 1 tej ustawy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535, 2133 i 2232) 

 

Art.  34g. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego działa Krajowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej 

"Funduszem". 

2. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym 

wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną, pomoc 

de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na rzecz 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

obligacji, o których mowa w art. 34ga ust. 1, w tym na pokrycie kosztów emisji obligacji; 

3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, wydatkowanych zgodnie z 

art. 34ga ust. 2a na finansowanie terminowej obsługi działań, o których mowa w pkt 1 i 2, 

wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania, w wysokości uzgodnionej z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

3. Środki Funduszu pochodzą z: 
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1) środków finansowych, o których mowa w art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818); 

1a) środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których mowa w 

art. 50d ust. 1 ustawy 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 

2021 r. poz. 2137); 

<1b) środków finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …);> 

2) opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje finansowane ze środków Funduszu; 

3) wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji finansowanej ze środków Funduszu; 

4) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu; 

5) środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków, o 

których mowa w ust. 2, i które nie znajdują pokrycia ze środków, o których mowa w pkt 

1-4 oraz 6-8; 

6) środków z tytułu zbycia akcji (udziałów), o których mowa w art. 34a ust. 3; 

7) darowizn i zapisów; 

7a) środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, o których 

mowa w art. 34ga ust. 1; 

8) wpływów z innych tytułów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 423, z późn. zm.) 

Art.  6. 

(ust. 1 - 4a pominięto)  

 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(29)ust(4(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?unitId=art(50(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
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4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty 

kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że stypendium 

pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania. 

<4ba. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy 

pobierają stypendium finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie odbywania 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali 

skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, 

staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.> 

4c. Osoby określone w ust. 1 pkt 1 i 4, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym w części pobieranego dodatku, o którym mowa w art. 16j ust. 6 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 514, 567 i 1291). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art.  50. 

(ust. 1  - 3 pominięto) 

[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.] 

http://lex.senat.pl/#/document/16798282?unitId=art(16(j))ust(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(II)&cm=DOCUMENT
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<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. w odniesieniu do projektu finansowanego z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub w rozumieniu załącznika I lub II 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 

21, z późn. zm.) w odniesieniu do projektu finansowanego z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ubezpieczonego będącego 

beneficjentem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia 

rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 48, z późn. 

zm.) w odniesieniu do projektu finansowanego z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Dostosowania do Globalizacji, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane, w zakresie 

niezbędnym, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi 

właściwemu do spraw pracy, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego oraz marszałkowi województwa w celu realizacji obowiązków 

wynikających z tych rozporządzeń dotyczących: 

1) wyliczania wartości wskaźników odnoszących się do Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Inicjatywy Na Rzecz 

Zatrudnienia Ludzi Młodych oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do 

Globalizacji, 

2) weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektów Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Inicjatywy Na Rzecz 

Zatrudnienia Ludzi Młodych lub beneficjentów Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji 

– w zakresie gromadzonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa 

odpowiednio w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
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programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 

marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …) wraz z informacją o okresie 

zatrudnienia, kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu.> 

<3b. Dane, o których mowa w ust. 3a, mogą być, za zgodą uczestnika projektu, 

udostępniane, w zakresie niezbędnym, beneficjentowi projektu finansowanego z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus oraz, za zgodą beneficjenta, udostępniane realizatorowi 

projektu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Dostosowania 

do Globalizacji w celu, o którym mowa w ust. 3a pkt 2.> 

[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 2020 r. poz. 818), wraz z informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i 

wysokości składek odprowadzanych z tego tytułu.] 

http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(II)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384698?unitId=art(56)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
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<3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, w tym niebędącego uczestnikiem 

programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych lub Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus lub beneficjentem Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji, mogą być udostępniane, w zakresie niezbędnym, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu realizacji 

obowiązków związanych z ewaluacją programu finansowanego z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi 

Młodych, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji, wynikających z przepisów unijnych.> 

3d. W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz skutków wywołanej nim 

epidemii, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane 

Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z 

zakresu kluczowych polityk publicznych. 

3e. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane: 

1) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

2) Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

- dla celów związanych z realizacją zadań pomocowych dotyczących zapobiegania lub 

zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2. 

<3ea. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie 

udostępniane podmiotom udzielającym pomocy publicznej, pomocy de minimis lub 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w celu weryfikacji możliwości 

udzielenia pomocy.> 

(ust. 3f – 24 pominięto)  
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U S T A W A   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 

 

Art.  4. 

1. Agencja realizuje zadania państwa z zakresu rozwoju: 

1) przedsiębiorczości; 

2) innowacyjności, w tym postępu technologicznego; 

3) umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu; 

4) społeczeństwa informacyjnego; 

5) rynku pracy i kapitału ludzkiego; 

6) regionalnego. 

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 2019 r. poz. 1465 i 

2020), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz w ustawie 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 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020):] 

 <Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 260), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …), w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), i 

programów, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027 (Dz. U. poz. …):> 

1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, 

udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub 

2) jako beneficjent. 

(ust. 1b  - 5 pominięto) 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17097498?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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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.] 

<4) nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1a, art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b.> 

<1a. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie mogą ubiegać się 

podmioty, które: 

1) zostały z niego wykreślone z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 

2) są powiązane osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu art. 6c ust. 2 pkt 1–3, z 

podmiotami, o których mowa w pkt 1 

– przez okres 2 lat od dnia wykreślenia.> 

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; 
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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. 

<3a. Agencja wykreśla również podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

na jego wniosek. 

3b. W przypadku stwierdzenia przez Agencję okoliczności uprawdopodabniających 

zaistnienie wobec podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 8, co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 3, Agencja dokonuje 

zmiany wpisu w rejestrze, poprzez odpowiednio: 

1) wstrzymanie możliwości publikowania przez ten podmiot informacji o usługach 

rozwojowych lub 

2) zablokowanie opublikowanych przez ten podmiot informacji o usługach 

rozwojowych 

– na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.> 

[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 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 

r. poz. 60, 730 i 1133).] 

<4. Do postępowania w sprawie wpisu, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, 

zablokowania lub 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 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).> 

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,] 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT


- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz 

wykreślenia wpisu,> 

4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

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 

http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384699?unitId=zal(II)&cm=DOCUMENT
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oraz ewaluacji systemu teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, 

sprawozdawczości i monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych 

przeznaczonych na zakup usług rozwojowych. 

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, 
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e) miejsce zatrudnienia; 

5) innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3: 

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. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3. 

[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.] 

<6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom zarządzającym 

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 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 2022 

r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021–2027.> 

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, mogą być przechowywane w systemie 

teleinformatycznym przez okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym 

systemie. 

Art.  6b. 

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

[1) przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą;] 

<1) przedsiębiorcom oraz pracownikom przedsiębiorców;> 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców; 

4) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

5) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

6) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

7) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym 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); 

8) podmiotom, 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; 

9) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego[.]  <;> 

 <10) osobom fizycznym, w tym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.> 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

1) organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

2) uczelnię; 

3) podmiot, o którym 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; 

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

1b. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności: 

1) instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i 

gospodarki, w tym centrum transferu technologii, centrum innowacji, inkubator 

technologiczny, akademicki inkubator przedsiębiorczości i park technologiczny; 

2) klaster, w tym Krajowy Klaster Kluczowy, oraz koordynatora klastra. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

1) bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem"; 

2) pożyczek; 

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej; 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219142?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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4) instrumentu finansowego, w tym inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych, środków 

finansowych przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, 

pożyczek, gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka; 

[5) nagród, 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.] 

<5) nagród, o których mowa w: 

a) 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, 

b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiającym 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.).> 

3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego: 

http://lex.senat.pl/#/document/68384698?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67622393?cm=DOCUMENT
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1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 

gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 

wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli 

członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który: 

a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego, lub 

c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej umowy. 

4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji 

lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

3a.(uchylony). 

3b. Do przedsiębiorcy, któremu ma zostać udzielona pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10 lit. h, przepisów ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się. 

3c. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, ubiegający się o udzielenie pomocy 

finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego jest obowiązany do 

przedłożenia Agencji zaświadczeń, odpisów albo oświadczenia o braku przesłanek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1-3 lit. a i b lub pkt 4. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli 

poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego wykorzystania tej pomocy. 
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4a. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, jeżeli 

prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia tej pomocy, w szczególności warunków 

podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty pomocy. 

4b. Agencja, w uzasadnionych przypadkach, w których zachodzi obawa wyrządzenia szkody 

w mieniu publicznym, może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, 

pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, 

w tym gdy toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w sprawie o przestępstwo 

wskazane w ust. 3 pkt 1 w związku z dofinansowaniem lub inną formą wsparcia 

finansowego, które zostały udzielone ze środków publicznych na realizację projektu lub 

innego przedsięwzięcia temu podmiotowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub 

kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2, lub członkowi organu tych podmiotów. 

4c. Odmowa udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu 

finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, na podstawie przesłanek, 

o których mowa w ust. 4-4b, może nastąpić również po dokonaniu wyboru projektu w 

postępowaniu o udzielenie pomocy finansowej. 

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z 

którego ten podmiot: 

1) udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub 

2) udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub 

3) obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie 

rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub 

4) dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi 

przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka" 

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z 

umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń, 

objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji. 

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu 

ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia 

przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem 
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tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami 

wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania 

umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował 

fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz 

kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami w 

zakresie ich przeznaczenia, formy, grupy docelowej, maksymalnego poziomu 

zaangażowania finansowego w jeden podmiot lub zasięgu terytorialnego, jest obowiązany 

wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, powiększoną o odsetki 

naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad 

gospodarowania funduszem. 

7a. Obowiązek utrzymywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, po 

zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, działalności funduszu 

pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu 

kapitału podwyższonego ryzyka oraz zasad gospodarowania tymi funduszami, podlega 

kontroli przez Agencję. Kontrola wykonywania obowiązku gospodarowania funduszem 

pożyczkowym, funduszem poręczeniowym, funduszem kapitału zalążkowego lub 

funduszem kapitału podwyższonego ryzyka jest dokonywana w zakresie wskazanym w 

ust. 7. 

7b. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia podmiot, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1-3 i 5, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, 

przedstawia Agencji sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszu pożyczkowego, 

funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału 

podwyższonego ryzyka w danym roku. Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie i 

wartości udzielonych pożyczek, poręczeń lub dokonanych i zakończonych inwestycji oraz 

ich przeznaczeniu. Agencja może żądać dodatkowych informacji w celu oceny 

wykonywania przez ten podmiot obowiązków określonych w ust. 7a. 

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności: 

1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej; 

2) wielkość pomocy finansowej; 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
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3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej; 

4) sposób wypłaty pomocy finansowej; 

5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej; 

6) warunki rozwiązania umowy; 

7) warunki zwrotu pomocy finansowej; 

8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym 

mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem. 

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

<10b. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji 

celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

http://lex.senat.pl/#/document/17097498?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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10c. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i 

tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tej inwestycji, 

uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy 

oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.> 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej 

z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji zadań, o których mowa 

w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia 

przejrzystości jej udzielania. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki: 

1) udzielania pożyczek, 

2) udzielania poręczeń, 

3) obejmowania akcji lub udziałów 

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i 

skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania. 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność 

szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 630 oraz z 2022 r. poz. 24) 

 

Art.  17. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 
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a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym 

wywożonych za granicę, 

b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, 

c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, 

d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu 

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o 

podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, 

e) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, 

chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i 

oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, lub 

nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, 

chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach, 

f)  kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub 

chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o 

oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina, lub 

nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub 

chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką 

kontrolę w innych państwach,. 

g) kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami 

geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych 

oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w 

innych państwach, 

h) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym 

stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 rozporządzenia 

http://lex.senat.pl/#/document/67435948?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68265839?unitId=art(31)&cm=DOCUMENT
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 

343 z 14.12.2012, str. 1), 

i) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2021), 

j) kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie 

zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 22 

czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 117),  

k) kontrola oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. 

Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, 

str. 24, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455); 

2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

3) (uchylony); 

3a) kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 

4) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami 

innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę 

rolną państwa; 

4a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w 

zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi 

uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego 

http://lex.senat.pl/#/document/17302608?unitId=art(3)ust(3)pkt(29(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16905015?unitId=art(3)pkt(16)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67428671?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67428672?cm=DOCUMENT
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Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369); 

<4b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej zgodnie z działem IIIB 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;> 

5) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w 

pracach tych organizacji; 

5a) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby 

realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków 

rolnych; 

5b) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby 

realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej; 

<5c) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na 

potrzeby realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus (EFS+) przeznaczonych na zwalczanie deprywacji 

materialnej zgodnie z działem IIIB ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej zlecanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach 

zawartego porozumienia;> 

6) udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości 

handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-

spożywczych; 

7) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie 

kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji 

lub próbek artykułów rolno-spożywczych; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i 

ujednolicenie funkcjonowania jej organów. 

http://lex.senat.pl/#/document/17087802?unitId=dz(III(a))&cm=DOCUMENT
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2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć 

również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie 

została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu. 

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1) szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 

2) wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, lub 

3) wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup 

- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań 

związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki 

określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z 

późn. zm.). 

3. (uchylony). 

3a. Inspekcja, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 5a, współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) pkt 5b, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym[.] <;> 

<3) pkt 5c, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji 

operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

(EFS+) przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej.> 

3b. Współpraca, o której mowa w ust. 3a, odbywa się na podstawie porozumień zawartych 

pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a 

podmiotami wymienionymi w ust. 3a. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości 

http://lex.senat.pl/#/document/67486176?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67486176?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67486176?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
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handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na względzie 

zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych spełniających 

wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości organizacyjne i 

techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

  

 

 

U S T A W A   z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127 i 2269) 

Art.  400b. 

1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-22 i 24-42 oraz art. 410a ust. 

4-6. 

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-

42. 

2a. Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również 

tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu 

wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z 

jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 

określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji oraz Krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego 

określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych. 

4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji oraz Krajowy operator Funduszu 

Modernizacyjnego mogą powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie porozumień, 

wykonywanie czynności składających się na realizację zadań, o których mowa 

odpowiednio w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w art. 50e ust. 5 

http://lex.senat.pl/#/document/17562751?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18218715?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17562751?unitId=art(25)ust(2)pkt(7(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17562751?unitId=art(25)ust(2)pkt(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18218715?unitId=art(50(e))ust(5)&cm=DOCUMENT


- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, ponosząc odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności 

wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez Krajowego 

operatora systemu zielonych inwestycji oraz Krajowego operatora Funduszu 

Modernizacyjnego kosztów ponoszonych przez wojewódzkie fundusze na wykonywanie 

tych czynności. 

5a. (uchylony). 

5b. Narodowy Fundusz wykonuje zadania dotyczące przedsięwzięć niskoemisyjnych, 

określone w rozdziałach 4a i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). 

6. Narodowy Fundusz jest instytucją finansową, o której mowa w art. 38 ust. 4 lit. b pkt (ii) 

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), oraz 

może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o 

których mowa w tym rozporządzeniu. 

7. Wojewódzkie fundusze mogą pełnić rolę pośredników finansowych, o których mowa w art. 

38 ust. 5 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. 

http://lex.senat.pl/#/document/17506210?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68384698?unitId=art(38)ust(4)lit(b)&cm=DOCUMENT
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[8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 

Narodowy Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie porozumień, 

zadania związane z realizacją krajowego programu operacyjnego w rozumieniu tej 

ustawy.] 

<8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i 

ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …) 

Narodowy Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie 

porozumień, zadania związane z realizacją krajowego programu operacyjnego lub 

krajowego programu w rozumieniu tych ustaw.> 

9. Powierzenie wojewódzkim funduszom zadań, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza 

odpowiedzialności Narodowego Funduszu za ich realizację. 

10. Narodowy Fundusz może pełnić rolę podmiotu wdrażającego środki finansowe Unii 

Europejskiej metodą zarządzania pośredniego, o której mowa w art. 62 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 

do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 

uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 

30.07.2018, str. 1), w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po powierzeniu mu 

przez Komisję Europejską zadań związanych z wdrażaniem tych środków. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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Art.  5. 

1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu 

działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie 

odpowiadającym zadaniom tych organów. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o 

której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 

utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz 

przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

[7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz 

porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 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 2020 r. poz. 818).] 

<7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 

…), porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 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 2020 r. poz. 818) i 

porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?unitId=art(28(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …).> 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych 

w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy: 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji, lub 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, 

szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

6. Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne, 

których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33. 

7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także organizacja 

pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art.  35. 

1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy 

Przewodniczącego Komitetu. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(127)ust(1)pkt(1)lit(e)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(151)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(221)&cm=DOCUMENT
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2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z 

funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego 

oraz wolontariatu; 

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3, związanych z działalnością pożytku publicznego; 

4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach; 

5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz 

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

6) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia 

działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych 

standardów; 

7) (uchylony); 

[8) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu 

monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020.] 

<8) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 i organizowanie postępowania w celu wyłonienia 

organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w 

art. 16 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.> 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów 

prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
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Art.  41a. 

1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 

województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką 

Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną 

dalej "Radą Wojewódzką". 

1a. W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

mają zastosowanie przepisy art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815). 

2. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności: 

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4; 

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3; 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa; 

[6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu 

monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020.] 

<6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 i organizowanie postępowania w celu wyłonienia 

organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w 

http://lex.senat.pl/#/document/16799842?unitId=art(90)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799842?unitId=art(91)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
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art. 16 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.> 

2a. Rada Wojewódzka, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa w uchwale 

sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2. 

3. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju 

województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej 

wyrażenia. 

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 

2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66)  

<Dział IIIB 

 

Realizacja działań finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej 

 

Art. 134n. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1) pełni funkcję instytucji zarządzającej Programem dotyczącym zwalczania 

deprywacji materialnej, zwanym dalej „Programem”, w rozumieniu art. 72 

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

2021 r. ustanawiającego 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”; 
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2) opracowuje treść Programu i przedkłada go do akceptacji Komisji Europejskiej; 

3) opracowuje i przekazuje do Komisji Europejskiej dane zbiorcze z realizacji 

Programu, zgodnie art. 42 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, oraz końcowe 

sprawozdanie z wykonania Programu zgodnie art. 43 rozporządzenia ogólnego, oraz 

przeprowadza ewaluację Programu zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia ogólnego; 

4) przeprowadza ustrukturyzowane badanie odbiorców końcowych Programu, o 

którym mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz 

Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. 

Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

EFS+”; 

5) dokonuje wyboru beneficjentów-organizacji partnerskich dystrybuujących artykuły 

żywnościowe osobom korzystającym z pomocy określonej w Programie, zwanych 

dalej „beneficjentami-organizacjami partnerskimi”, w sposób zapewniający 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 73 rozporządzenia ogólnego; 

6) sporządza i udostępnia instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 134o ust. 1 

pkt 1, oraz beneficjentom w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a rozporządzenia ogólnego, 

wytyczne dotyczące realizacji Programu, w tym wytyczne dotyczące spełnienia przez 

wydatki poniesione w ramach Programu kryteriów kwalifikowalności danej 

operacji; 

7) zawiera i rozlicza z Krajowym Ośrodkiem 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) zleca płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, oraz zleca wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu 

państwa w ramach Programu na rzecz Krajowego Ośrodka; 

9) przeprowadza kontrole: 
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a) systemowe w Krajowym Ośrodku jako instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 

pkt 8 rozporządzenia ogólnego, 

b) prawidłowości realizacji zadań przez beneficjentów w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a 

rozporządzenia ogólnego w ramach operacji finansowanych z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie 

deprywacji materialnej, zgodnie z systemem realizacji Programu; 

10) nakłada korekty finansowe i odzyskuje kwoty podlegające zwrotowi na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo w 

umowie o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 206 ust. 2 tej ustawy oraz wydaje 

decyzje o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub 

zadań oraz decyzje o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 

i art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 

ust. 1–3 i 5–15 oraz art. 27 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027 (Dz. U. poz. ...). 

Art. 134o. 

1. Krajowy Ośrodek uczestniczy w realizacji Programu jako: 

1) instytucja pośrednicząca w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia ogólnego; 

2) beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a rozporządzenia ogólnego. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy w szczególności: 

1)  przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy artykułów spożywczych do magazynów beneficjentów-organizacji 

partnerskich; 

2) zawieranie z beneficjentami-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: 

a) dla wykonawców z tytułu zakupu żywności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia EFS+, 

b) dla beneficjentów-organizacji partnerskich, z tytułu kosztów: 



- 43 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

– administracyjnych, transportu i magazynowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia EFS+, 

– gromadzenia, transportu, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych oraz 

koszt bezpośrednio z tym związanych działań podnoszących świadomość społeczną, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 lit. d rozporządzenia EFS+, 

– środków towarzyszących, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

EFS+; 

4) opracowanie procedur dokonywania czynności w ramach realizacji Programu; 

5) przeprowadzanie kontroli u beneficjentów-organizacji partnerskich w zakresie 

realizacji operacji finansowanych w ramach Programu; 

6) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wykonawcom i beneficjentom-

organizacjom partnerskim, a także nakładanie korekt finansowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027; 

7) sprawozdawczość do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

8) realizacja działań w ramach widoczności, przejrzystości i komunikacji, o których 

mowa w art. 46–48 rozporządzenia ogólnego; 

9) zlecanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych badań 

laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji 

operacji realizowanych w ramach Programu. 

3. Do działań określonych w ust. 2 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio art. 24 ust. 2 pkt 2 

lit. a, b i e, art. 25 ust. 1–3 oraz ust. 5–15, art. 26 ust. 1–6 oraz ust. 8 i 9, art. 27 i art. 

28 ust. 7 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

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. 134n 

ust. 1 pkt 6. 

5. Powierzone zadania Krajowy Ośrodek wykonuje zgodnie z systemem realizacji 

Programu zawierającym warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące 

w realizacji Programu, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, 
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sprawozdawczość, kontrolę, nakładanie korekt finansowych, odzyskiwanie kwot 

podlegających zwrotowi, ewaluację oraz sposób koordynacji działań 

podejmowanych przez instytucje. Podstawę systemu realizacji Programu mogą 

stanowić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, o których mowa w art. 134n 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 

beneficjentów-organizacje partnerskie wniosków: 

1) o dofinansowanie projektów z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i 

magazynowania, 

2) o dofinansowanie projektów z tytułu środków towarzyszących, 

3) o dofinansowanie projektów z tytułu kosztów gromadzenia, transportu, 

magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych oraz kosztów bezpośrednio z 

tym związanych działań podnoszących świadomość społeczną 

– zawierających w szczególności 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 Krajowy Ośrodek zadań 

powierzonych zgodnie z ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania 

niezgodnie z systemem realizacji Programu, w tym z Programem lub wytycznymi 

instytucji zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 103 

rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami”, minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego może: 

1) wydać Krajowemu Ośrodkowi rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny 

zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie; 

2) zobowiązać Krajowy Ośrodek do podjęcia określonych działań naprawczych oraz 

wskazać termin ich wykonania; 

3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla 

Krajowego Ośrodka, jeżeli dopuścił się uchybień, nie usunął ich w terminie lub nie 

wykonał działań naprawczych. 
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Art. 134p. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez 

Krajowy Ośrodek procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych 

Krajowemu Ośrodkowi zadań. 

Art. 134q. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje funkcje: 

1) instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności od Komisji Europejskiej oraz 

2) instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków w rozumieniu art. 

76 rozporządzenia ogólnego. 

Art. 134r. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje funkcje instytucji audytowej w 

rozumieniu art. 71 ust. 2 rozporządzenia ogólnego i prowadzi audyt w oparciu o 

ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 422, z późn. zm.). 

2. Audyt może być prowadzony w podmiotach i instytucjach Programu, w szczególności: 

1) u ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

2) u ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) w Krajowym Ośrodku; 

4) u beneficjentów Programu; 

5) u beneficjentów-organizacji partnerskich dystrybuujących artykuły żywnościowe 

osobom korzystającym z pomocy określonej w Programie. 

3. Audyt jest realizowany na zasadach stosowanych przy audycie krajowego programu 

operacyjnego i krajowego programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Art. 134s. 

1. Do beneficjentów-organizacji partnerskich mogą być dostarczane wyłącznie produkty 

pochodzące z terytorium Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub od podmiotów zagranicznych z państw niebędących stronami 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody 
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przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi. 

2. Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do żywności dostarczanej do 

beneficjentów-organizacji partnerskich pochodzącej z darów żywnościowych, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 lit. d rozporządzenia EFS+. 

 

Art. 134t. 

Do wyboru przez instytucję zarządzającą beneficjentów-organizacji partnerskich 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 45–49, art. 51 ust. 1 pkt 3, 4 i 6–9, ust. 2 pkt 2–

4, ust. 3–6 i ust. 8, art. 53, art. 54 ust. 1, art. 55–59, art. 63–65, art. 68, art. 69 ust. 1 i 

ust. 2 pkt 1 oraz art. 70–78 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027, przy czym instytucją właściwą do wyboru beneficjentów-organizacji 

partnerskich oraz do rozpatrzenia protestu jest minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

Art. 134u. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek wypłat w ramach 

Programu, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, 

efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy finansowej oraz zapewnienia 

przejrzystości jej udzielania. 

Art. 134v. 

1. Beneficjenci-organizacje partnerskie oraz Krajowy Ośrodek przetwarzają dane 

osobowe osób korzystających z pomocy określonej w Programie obejmujące: 

1) imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w 

podziale na płeć, wiek i przynależność do grupy docelowej Programu; 

2) dochód osoby lub rodziny; 

3) powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7. 

2. Wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, w toku udzielania pomocy określonej w Programie, następuje 

przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych: 
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1) w przypadku beneficjentów-organizacji partnerskich – w widocznym miejscu w 

budynku, w którym udzielana jest pomoc; 

2) w przypadku Krajowego Ośrodka – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Krajowego Ośrodka lub na jego stronie internetowej. 

3. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

4. Podmioty i osoby realizujące zadania określone w Programie obowiązane są do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy 

realizacji zadań. 

Art. 134w. 

Ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej 

w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – centra usług 

społecznych, mogą przetwarzać, w tym przekazywać beneficjentom-organizacjom 

partnerskim dane osobowe, o których mowa w art. 134v ust. 1, odbiorców 

końcowych zakwalifikowanych do pomocy określonej w Programie, za zgodą tych 

osób.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) 

 

Art.  2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt 1 - 26 pominięto)  

[26a) projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - oznacza to 

projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy zawartej 
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pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 

roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;] 

<26a) projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 

oznacza to projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowane przez powiatowe urzędy 

pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy zarządem województwa a ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego, prefinansowane w całości ze środków 

Funduszu Pracy przeznaczonych w roku budżetowym na realizację przez samorządy 

powiatowe programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej;> 

(pkt 27 - 45 pominięto)  

2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z 

korzystającym; 

2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), jeżeli praktykant 

przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 

przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie 

użytecznych, 

2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania 

zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 

Pracy. 

<Art. 5b. 

1. W celach monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji i promocji, oceny, 

zarządzania finansami, weryfikacji i audytów, określenia kwalifikowalności 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(2)_9?pit=2022-03-30
http://lex.senat.pl/#/document/17561503?cm=DOCUMENT
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wydatków oraz beneficjentów obejmowanych wsparciem określonych w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 

2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla 

Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 

(Dz. Urz. UE L 153 z 03.05.2021, str. 48, z późn. zm.), minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego, minister 

właściwy do spraw pracy oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przetwarzają 

dane osobowe beneficjentów objętych wsparciem. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) dane identyfikujące osoby fizyczne: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres i adres poczty elektronicznej,  

c) nazwa podmiotu, który zatrudniał beneficjenta, i adres tego podmiotu, 

d) numer telefonu, 

e) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny 

REGON, 

f) płeć, wiek, wykształcenie, 

g) identyfikatory internetowe; 

2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewskazane w 

pkt 1, takie jak rodzaj beneficjenta, rodzaj przyznanego wsparcia, obywatelstwo, 

obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA), data rozpoczęcia udziału w 

projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, status na rynku pracy, sytuacja 

osoby po zakończeniu udziału w projekcie; 

3) dane osób fizycznych, niewskazane w pkt 1 i 2, które widnieją na dokumentach 

potwierdzających kwalifikowalność wydatków. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane odpowiednio pomiędzy ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego wykonującym zadania państwa 

członkowskiego, ministrem właściwy do spraw pracy oraz wojewódzkimi i 

powiatowymi urzędami pracy. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, są administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).> 

Art.  9. 

1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o 

której mowa w odrębnych przepisach; 

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

2a) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy i poradnictwo zawodowe; 

3b) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek 

województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 

3c) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom 

poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 

4a) (uchylony); 

5) (uchylony); 

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

8a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego 

dorosłych; 

9) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na 

potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; 
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10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy; 

11) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

wykorzystania środków Funduszu Pracy; 

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, 

organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na 

podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym; 

12a) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych 

usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych; 

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

14) wydawanie decyzji o: 

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 

bezrobotnego, 

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub 

pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 

świadczeń niewynikających z zawartych umów, 

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych 

finansowanych z Funduszu Pracy, 

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie 

pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu 

refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych 

świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a; 

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o 

których mowa w art. 8a; 
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16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 

a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, 

samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań 

sieci EURES, 

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na 

terenie działania tych partnerstw; 

16a) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o 

wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia 

na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

17a) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 

[20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;] 

<20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym 

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wynikających z programów 

operacyjnych finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego lub programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Pracy;> 

20a) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach 

prowadzonych przez urzędy pracy; 

21) organizacja i realizowanie programów specjalnych; 
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21a) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z 

wojewódzkim urzędem pracy; 

22) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach 

zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

23) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru 

centralnego; 

24) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy 

wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 

2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 

poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy 

dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
1
. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 

grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej 

na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z 

wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem 

na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
2
. Środki, o których mowa w ust. 2a

1
, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w 

szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 1. 

2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a
1
, jest przekazywana samorządom powiatowym 

w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a
1
, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694). 



- 54 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 

na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na: 

1) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio 

związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy, 

2) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu 

pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

3) koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 

województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

<2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy 

pracy, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami 

współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 3% 

kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Pracy. Środki, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stanowią wydatków 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a.> 

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw pracy. 

4. (uchylony). 

5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu 

spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w 

publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych 
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instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po 

uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie 

jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego 

urzędu pracy na jego wniosek. 

5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze 

konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w 

porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ 

właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu 

właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 

6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

powiatowego urzędu pracy. 

7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na 

jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, 

w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o 

postępowaniu administracyjnym. 

Art.  46. 

1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

1) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1a) zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) lub 

prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. 

zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, 

w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, 

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
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lub dla skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym"; 

1b) zrefundować żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o 

których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej 

"żłobkiem lub klubem dziecięcym", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1c) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanemu dalej "podmiotem świadczącym usługi 

rehabilitacyjne", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego 

bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1d) przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w 

art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej, w wysokości określonej w umowie, nie 

wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

[2) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w 

wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia;] 

<2) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
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środków pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej 

działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia;> 

3) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy 

zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do 

niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

4) przyznać spółdzielni socjalnej środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie 

do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej 

niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej. 

1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe. 

1b. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej 

oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli naruszył 

warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 
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2a. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się 

jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

2b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy i zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub 

skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego 

lub skierowanych poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, co najmniej w 

połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest 

obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, 

otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki 

pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7. 

2c. Żłobek lub klub dziecięcy z miejscami integracyjnymi i podmiot świadczący usługi 

rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne, który otrzymał refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b i 

1c, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy 

zatrudnienia, jeżeli zatrudniał skierowaną osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1b i 1c, na 

utworzonym stanowisku pracy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez 

okres krótszy niż 24 miesiące. 

2d. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1d, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej, w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące 

albo naruszyła inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 

dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych 
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środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub 

była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone 

zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3a. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 

integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, lub poszukujący 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania 

tych środków przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3b. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy środki, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, jest obowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w 

zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu 

pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania tych środków albo 

naruszyła inne warunki umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 2b-3b, 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

4a. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przyjmowane w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 

5. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest przyjmowane w 

wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 

5a. (uchylony). 

5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne 

przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum 

integracji społecznej i absolwent klubu integracji społecznej, poszukujący pracy, o którym 



- 60 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

mowa w art. 49 pkt 7, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub 

niewykonujący innej pracy zarobkowej, ubiegający się o przyznanie środków, o których 

mowa w ust. 1-1b, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 358), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie 

środków. 

5c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-1c oraz 

ust. 1a, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1b, 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, 

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz w przypadku 

pomocy przyznawanej w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 

6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo środków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1d, 
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2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w 

ust. 1b, jednorazowo środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4, 

4) formy zabezpieczenia zwrotu środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie 

do niej po jej założeniu, utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie kosztów 

wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich 

przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności osób określonych w ust. 1 pkt 1b, 3 i 4 oraz w 

ust. 1b, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność 

zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis 

w przypadku wypłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d, 3 i 4. 

 

Art.  61e. 

Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane: 

1) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy, o 

którym mowa w art. 49 pkt 7, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy, 

podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a; 

1a) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy, o 

którym mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych 

przez powiatowy urząd pracy: 

a) żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio 

ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich 

zajęć, 

b) podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy 

związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych; 

2) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej: 

a) bezrobotnym, 

[b) poszukującym pracy absolwentom, 

c) studentom ostatniego roku studiów,] 

b) poszukującym pracy, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej, 
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c) studentom ostatniego roku studiów, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy 

zarobkowej, 

d) poszukującym pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7; 

3) usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, o których mowa w pkt 2, którym 

udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

< Art. 61ea. 

 Ze środków Funduszu Pracy i środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 

2021–2027 i kolejnych mogą być finansowane: 

1) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej poszukującym pracy, których 

średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem 

złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę; 

2) usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, o których mowa w pkt 1, którym 

udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.> 

 

Art.  61f. 

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe, o których mowa w art. 61e <i art. 61ea>, są 

przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

 

Art.  61h. 

1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w art. 61e pkt 1, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego 

tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 

6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

1a. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla poszukującego pracy, o którym mowa w 

art. 49 pkt 7, oraz na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 1a, jest 

udzielana na podstawie umowy zawieranej na wniosek podmiotu, po przedstawieniu 

kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w 

umowie, nie wyższej niż określona w ust. 1, proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy na 

danym stanowisku, nie mniejszym niż połowa wymiaru czasu pracy. 

2. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 

0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 
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2a. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 

1a, jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez 

Narodowy Bank Polski. 

2b. Przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy będącego opiekunem osoby 

niepełnosprawnej. 

<2c. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być mniejsze 

niż 0%.> 

[3. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata, z 

zastrzeżeniem art. 61j ust. 3.] 

3. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 

lata, chyba że pożyczkobiorca korzysta jednocześnie z pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej. W takim przypadku okres spłaty pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy może zostać wydłużony do końca okresu spłaty pożyczki na 

podjęcie działalności gospodarczej. 

4. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy. 

5. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana [w równych ratach, 

płatnych] na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. 

6. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy. 

Art.  61i. 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na 

wniosek osoby, o której mowa w art. 61e pkt 2 < lub art. 61ea pkt 1>, po przedstawieniu 

opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w 

umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej 

podjęcia. 

3. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 

lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 
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4. Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane 

przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez 

pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. 

5. Przepisy art. 61h ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

6. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na 

prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu 

zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy, o 

których mowa w art. 49 pkt 7, jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta 

weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

<7. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być 

mniejsze niż 0%.> 

Art.  61j. 

1. Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można 

udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co 

najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

2. W przypadku gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg 

trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji. 

[3. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki 

udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, a jej spłata następuje zgodnie z 

harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.] 

 

Art.  61k. 

1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom, o których 

mowa w art. 61e pkt 1 i 1a: 

1) niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki 

na utworzenie stanowiska pracy; 

2) niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

3) niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych; 
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3a) nieposiadającym nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub 

cywilnoprawnych; 

4) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1. 

 

Art.  61l. 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona osobom, o których 

mowa w art. 61e pkt 2 < i art. 61ea pkt 1>: 

1) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny [lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary]; 

[2) niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej;] 

[3) nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem 

wniosku o udzielenie pożyczki.] 

<3) nieprowadzącym działalności gospodarczej i niepozostającym w okresie zawieszenia 

wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o 

udzielenie pożyczki;> 

<4) nieposiadającym nieuregulowanych w terminie zobowiązań publicznoprawnych lub 

cywilnoprawnych.> 

Art.  61m. 

1. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 61e 

pkt 1-2 < oraz art. 61ea pkt 1>, jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób 

fizycznych. 

2. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia 

dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu 

udzielonych pożyczek. 
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[Art.  61n. 

Podstawą rozliczenia pożyczek, o których mowa w art. 61e pkt 1-2, są opłacone faktury lub 

inne równoważne dokumenty księgowe.] 

 

<Art. 61n. 

1. Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności 

gospodarczej należy: 

1) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

2) niezawieszanie działalności gospodarczej łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

3) rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych 

dokumentów księgowych. 

2. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz trwającej dłużej niż 3 

miesiące przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby lub 

korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

3. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

wlicza się okres prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub 

właściciela przedsiębiorstwa w spadku. 

4. Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, 

o którym mowa w art. 61e pkt 1, należy: 

1) zatrudnienie łącznie przez okres 24 miesięcy na utworzonym stanowisku pracy w 

pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego lub zatrudnienie łącznie przez okres 12 

miesięcy na utworzonym stanowisku pracy poszukującego pracy, o którym mowa 

w art. 49 pkt 7, w wymiarze określonym w umowie, nie mniejszym niż połowa 

wymiaru czasu pracy; 

2) rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych 

dokumentów księgowych. 

5. Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, o 

którym mowa w art. 61e pkt 1a, należy: 

1) zatrudnienie łącznie przez okres 12 miesięcy na utworzonym stanowisku pracy, w 

wymiarze określonym w umowie, nie mniejszym niż połowa wymiaru czasu pracy, 
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bezrobotnego, poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukującego pracy absolwenta; 

2) rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych 

dokumentów księgowych.> 

Art.  61o. 

1. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z 

odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym 

stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadził działalność gospodarczą przez okres 

krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy. 

[1a. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 1a, pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z 

miejscami integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, proporcjonalnie do okresu, jaki 

pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy lub prowadzenia 

działalności gospodarczej, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku lub prowadził 

działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przepisów ust. 2 i 3 nie 

stosuje się.] 

<1a. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy dla poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 

7, lub na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e pkt 1a, pożyczki 

na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu 

dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych 

dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, w 

terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia na utworzonym 

stanowisku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli zatrudniał na 

utworzonym stanowisku lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy 

niż 12 miesięcy. Pozostała część pożyczki jest spłacana według nowego 
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harmonogramu, na warunkach określonych w umowie. Przepisów ust. 2 i 3 nie 

stosuje się.> 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do pożyczkobiorcy będącego poszukującym 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, któremu udzielono pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się. 

2. Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki, o której mowa w ust. 1, podlega zwiększeniu o kwotę 

uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w 

stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z 

metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego 

w dniu otrzymania pożyczki. 

[3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, z zastrzeżeniem ust. 1, w okresie do 36 miesięcy, 

obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 2 lub od pierwszego 

miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym 

skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 61e 

pkt 1: 

1) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

2) zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy 

- spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub 

pozostały do spłaty kapitał pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, wraz z odsetkami 

równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie 

Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, 

naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub od dnia 

likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w 

harmonogramie spłat pożyczek. 

4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy ust. 2 i 3 nie stosuje się.] 

<3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, z zastrzeżeniem ust. 1, który utworzył stanowisko 

pracy z wykorzystaniem pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, nie utrzyma na 

utworzonym stanowisku pracy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, 
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łącznie przez okres 24 miesięcy, spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki wraz z 

odsetkami równymi stopie referencyjnej, o której mowa w ust. 2, obowiązującej w 

dniu podpisania umowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty pożyczki. 

Odsetki naliczane są od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy lub 

nieutrzymania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.  

4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy korzystającego z pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy jej prowadzenia i 

nieustanowienia zarządu sukcesyjnego, osoba zobowiązana do spłaty pożyczki spłaca 

pozostały do spłaty kapitał pożyczki, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty 

pożyczki. Przepisów ust. 1–2 nie stosuje się.> 

<5. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy korzystającego z pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy przed upływem 24 miesięcy utrzymania zatrudnienia na 

utworzonym stanowisku pracy i nieustanowienia zarządu sukcesyjnego, osoba 

zobowiązana do spłaty pożyczki spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki, zgodnie 

z przyjętym harmonogramem spłaty pożyczki. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się. 

6. Spłata rat pożyczki po terminie wynikającym z harmonogramu spłat pożyczki 

powoduje konieczność zapłaty odsetek równych stopie referencyjnej, o której mowa 

w ust. 2, naliczonych od daty spłaty wynikającej z harmonogramu.> 

 

Art.  61p. 

[1. Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu 

udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty 

pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy, pożyczkobiorcy korzystającemu jednocześnie 

z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska 

pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, wraz z odsetkami 

obliczonymi na dzień spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<1. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek pożyczkobiorcy, może umorzyć 

jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie pierwszego 

stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, 

pożyczkobiorcy korzystającemu jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 
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skierowanego przez powiatowy urząd pracy, wraz z odsetkami obliczonymi na dzień 

spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.> 

2. Warunkami umorzenia, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy; 

2) niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

[3. Kwota należności podlegająca umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

kwoty pozostałej do spłaty wraz z odsetkami z tytułu pożyczki na utworzenie pierwszego 

stanowiska pracy.] 

<3. Z dniem wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1, do pośrednika finansowego, 

spłata pożyczki na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego przez 

powiatowy urząd pracy bezrobotnego ulega zawieszeniu.> 

<4. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek, o których mowa w ust. 2, 

pożyczkobiorca jest obowiązany do spłaty zaległych rat pożyczki wraz z odsetkami 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pośrednika finansowego.> 

 

<Art. 61pa. 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielona osobie uprawnionej do 

otrzymania jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, podlega 

jednorazowo, na wniosek pożyczkobiorcy, umorzeniu przez pośrednika finansowego 

w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie 

wyższej niż 50% wartości pożyczki. 

2. Warunkami umorzenia, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) prowadzenie przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej przez co najmniej 12 

miesięcy; 

2) niezaleganie ze spłatą rat pożyczki; 

3) nieotrzymanie jednorazowych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2. 

3. Przeciętne wynagrodzenie jest przyjmowane w wysokości obowiązującej w dniu 

zawarcia umowy pożyczki. 
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4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy pożyczek współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej.> 

[Art.  61q. 

Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć w całości lub w części należności z tytułu 

niespłaconych pożyczek, o których mowa w art. 61e pkt 1 i 2, jeżeli zachodzą przesłanki 

określone w art. 56 lub art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).] 

 

<Art. 61q. 

1. Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć w całości albo w części należności z 

tytułu niespłaconych pożyczek, o których mowa w art. 61e pkt 1–2, finansowanych w 

całości ze środków Funduszu Pracy, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 56 

lub art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 

2. Do umarzania należności, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 58 ust. 2–4 i 6 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się.> 

 

Art.  61r. 

Umorzenie, o którym mowa w art. 61p < i art. 61pa>, a także umorzenie, o którym mowa w 

art. 61q dokonane na podstawie przesłanek wynikających z art. 56 pkt 5 i art. 57 pkt 1 

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

zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

 

Art.  61s. 

1. Pośrednicy finansowi podejmują współpracę z uczelniami, a za ich pośrednictwem z 

organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności 

akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami 

informacyjno-doradczymi, w celu zapewnienia możliwości skorzystania z usług 

doradczych i szkoleniowych przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz pożyczkobiorców, którym takiej pożyczki udzielono. 

2. Pośrednicy finansowi w miejscu obsługi osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie 

działalności gospodarczej zapewniają tym osobom dostęp do danych kontaktowych 
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instytucji, o których mowa w ust. 1, w celu skorzystania z usług doradczych i 

szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości, obejmujących w szczególności 

sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia. 

3. Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez 

instytucje, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie: 

1) zakładania działalności gospodarczej; 

2) form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej; 

3) prowadzenia księgowości. 

4. Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone pożyczkobiorcom mogą być finansowane ze 

środków, o których mowa w art. 61e <lub art. 61ea>, do wysokości 30% przeciętnego 

wynagrodzenia na jedną uprawnioną osobę. 

 

[Art.  61t. 

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami, o których mowa w art. 109e ust. 1, oraz 

pełni funkcję koordynatora realizacji pożyczek oraz świadczenia usług doradczych i 

szkoleniowych, o których mowa w art. 61e.] 

 

<Art. 61t. 

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami, o których mowa w art. 109e ust. 1 i 

art. 109g ust. 1, oraz pełni funkcję koordynatora realizacji pożyczek oraz 

świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e i art. 

61ea.> 

Art.  61v. 

Do zadań pośredników finansowych w zakresie, o którym mowa w art. 61g ust. 1, należy w 

szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów w sprawie udzielania pożyczek; 

2) monitorowanie realizacji umów dotyczących udzielonych pożyczek; 

3) bieżąca obsługa finansowa pożyczek oraz naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych 

spłat rat pożyczek; 

4) dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek; 
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5) opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wniosków pożyczkobiorców 

w przedmiocie umorzenia udzielonych pożyczek<,o którym mowa w art. 61p i art. 

61q>; 

6) opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek <,o którym 

mowa w art. 61q>; 

7) przekazywanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego skompletowanych i zweryfikowanych 

pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o umorzenie pożyczek; 

<7a) umarzanie pożyczek, o którym mowa w art. 61pa;> 

8) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości dla Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

9) zapewnienie dostępu do usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61s ust. 

1; 

10) przekazywanie, na wnioski starostów, informacji o wynikach monitorowania zatrudnienia 

przez wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 

7, lub poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u 

pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy. 

 

Art.  61w. 

Do zadań starostów należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami 

finansowymi, polegająca w szczególności na: 

1) opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego, poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukującego 

pracy absolwenta, skierowanych przez powiatowy urząd pracy, pod względem możliwości 

danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych, poszukujących pracy, o 

których mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukujących pracy absolwentów, posiadających 

kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku 

pracy; 

[2) wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego lub 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, przez osoby ubiegające się o 

pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;] 
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<2) wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego lub 

poszukującego pracy, w tym poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;> 

3) kierowaniu bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukujących pracy absolwentów na utworzone stanowiska pracy; 

4) monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez 

wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, 

poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u 

pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy. 

 

Art.  108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 

udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3) (uchylony); 

4) kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 

urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6) kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 
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7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12) kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a) grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 

16b) świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c) refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d) kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 

16e) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f) kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w art. 

61aa; 

17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a) kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 
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19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20) (uchylony); 

21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a) kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

21b) 
40

  kosztów umów, o których mowa w art. 62f ust. 1; 

22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 ust. 

1 pkt 1 lit. a; 

22b) kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c) programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f) wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 

22g) wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h) refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i) wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j) kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23) (uchylony); 

24) (uchylony); 

24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 
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27a) (uchylony); 

28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych w 

ramach powiatowych urzędów pracy; 

31) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 

31a) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i działaniach 

publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z 

reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach 

Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 
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36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37) kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38) kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a) kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b) kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39) (uchylony); 

40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

  42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 
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43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, 

o których mowa w art. 141; 

47) (uchylony); 

48) kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51) specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53) kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a) kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

56) (uchylony); 

57) kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57; 
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59) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159); 

60) 
41

  kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 75, 952, 1901 i 2270); 

61)  świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

61) kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

63) jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla 

emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), przysługującego osobom, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w roku 2019. 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 
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1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 
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1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 
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<1k. Ze środków Funduszu Pracy mogą być współfinansowane pożyczki oraz usługi 

doradcze i szkoleniowe, o których mowa w art. 61e pkt 2 i 3 oraz art. 61ea, wraz z 

kosztami związanymi z udzielaniem i obsługą pożyczek.> 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na 

finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie 

urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących 

dłużnikami alimentacyjnymi. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

Art.  109. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, 

samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11. 

2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez 

ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu. 

2a. Marszałek województwa może przeznaczyć w ramach kwoty środków (limitu) Funduszu 

Pracy, o której mowa w ust. 2, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie więcej niż 5% kwoty 

środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji 

programów regionalnych, o których mowa w art. 66c. 
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2b. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, 

ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w 

danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d. 

2c. Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać 

zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu Pracy 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 

2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym zadań 

realizowanych w ramach KFS, zwane dalej "środkami KFS", są określane w planie 

Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów 

Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed 

rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu 

Pracy. 

2e. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na 

finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 

ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez 

ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków 

ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku 

Pracy. 

2f. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania 

środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach 

wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w ust. 2e. 

2g. Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS 

wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5, 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy. 

2h. Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację 

działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy. 
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2i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa środki, 

o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS przez 

wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa. 

2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa 

dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69a ust. 2. 

2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie działań, o 

których mowa w art. 69a ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa o 

podziale dokonanym na podstawie ust. 2j. 

2l. Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na wniosek 

starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony rachunek 

bankowy samorządu powiatu. 

2m. Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o 

dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań 

realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów, 

o których mowa w ust. 2k. 

2n. W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku 

możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o 

której mowa w ust. 2e. 

2o. W roku 2018 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na realizację programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w 

województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej 

sumie kwot środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 

2p. 
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2p. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych 

na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2o, przyjmuje się 

kwotę środków w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą środków określoną w 

planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej a kwotą środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw pracy oraz kwotą środków przeznaczonych na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2r. W roku 2019 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w 

województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej 

sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot 

środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o 

którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2s. 

2s. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych 

na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2r, przyjmuje się 

kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie 

finansowym Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, pomniejszoną o kwotę środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw pracy oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, 

o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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2t. W roku 2020 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może być wydatkowana na realizację programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w 

województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej 

sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot 

środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o 

którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2u. 

2u. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych 

na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2t, przyjmuje się 

kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie 

finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może być wydatkowana na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, pomniejszoną o kwotę rezerwy, o której mowa w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

pracy, zmniejszonej w 2020 roku do wysokości 5%, oraz o kwotę środków ustaloną na 

podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2v. W roku 2021 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym 

Funduszu Pracy na rok 2021, która może być wydatkowana na realizację programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

minister właściwy do spraw pracy ustala kwotę środków (limity) Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w województwie w wysokości odpowiadającej sumie 

kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków 

przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym 

mowa w ust. 2. 
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2w. Do ustalenia kwot środków (limitów) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2v, według 

algorytmu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się kwotę środków w wysokości 

odpowiadającej kwocie środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 

2021, która może być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszoną o 

kwotę rezerwy, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 

11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy oraz o kwotę środków 

ustaloną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na 

refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych 

pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz realizację innych 

zadań finansowanych z Funduszu Pracy. 

4. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy 

urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów: 

1) szkoleń pracowników urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów 

pracy; 

2) wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii 

cyfrowych w urzędach wojewódzkich, służących realizacji zadań wynikających z ustawy. 

5. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są 

przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb. 

6. (uchylony). 

7. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programów, o których mowa w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, stanowi umowa zawarta między zarządem 

województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim 

uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

finansowanie tych projektów, w poszczególnych latach realizacji tych programów, z 
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ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie zawartych umów minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw 

pracy. 

7
1
. W ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7, minister właściwy do 

spraw pracy, na wniosek marszałka województwa, przyznaje samorządom powiatów 

kwoty środków (limity) z przeznaczeniem na finansowanie projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7a. Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

dofinansowanie części zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym na: 

1) przygotowywanie na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy: 

a) badań dotyczących rynku pracy, na podstawie jednolitej metodologii, 

b) opracowań, prognoz, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku 

pracy, 

c) opracowań informacji zawodowych o charakterze centralnym, 

2) prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w 

zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy, 

3) koszty obsługi KFS, 

4) część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz 

Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 

wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w 

województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy lub realizujących zadania określone w pkt 1 

- stanowi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a zarządem 

województwa. 

7b. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację przez 

powiaty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach poszczególnych działań, w tym ze środków Funduszu Pracy 

będących w dyspozycji samorządu województwa oraz ze środków Funduszu Pracy 

będących w dyspozycji samorządów powiatowych. 

7c. (uchylony). 
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7d. Minister właściwy do spraw pracy może wydatkować środki z rezerwy dysponenta 

Funduszu Pracy na projekty pilotażowe. 

7e. Podstawę wydatkowania środków Funduszu Pracy na projekt pilotażowy, realizowany 

przez samorząd województwa lub powiatu, stanowi umowa zawierana między 

samorządem województwa lub powiatu a ministrem właściwym do spraw pracy, 

określająca w szczególności wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania. 

7f. Środki Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe realizacji 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań mogą być przeznaczone, jako wkład 

własny, na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

[7g. Projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł innych niż Fundusz Pracy mogą 

być realizowane przez samorządy powiatów tylko wówczas, jeżeli: 

1) w ramach tych projektów są realizowane wyłącznie działania zgodne z przepisami ustawy; 

2) ich realizacja, z wyłączeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a, spowoduje uzyskanie dodatkowej 

puli środków z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych lub wspieranie utrzymania 

zatrudnienia.] 

7h. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, w 2014 r. jest przekazywana 

samorządom powiatów na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka 

województwa w terminie do dnia 31 lipca 2014 r., zawierający potwierdzenie spełnienia 

przez powiatowy urząd pracy dwóch z trzech następujących warunków: 

1) osiągnięcia, na dzień 31 grudnia 2013 r., wskaźnika procentowego udziału pracowników 

powiatowego urzędu pracy zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 

1 pkt 1-4, w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż 5 punktów procentowych 

poniżej średniego procentowego wskaźnika udziału pracowników uzyskanego we 

wszystkich powiatowych urzędach pracy albo osiągnięcia wskaźnika liczby bezrobotnych 

przypadających na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy zatrudnionego na 

jednym ze stanowisk, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4, na poziomie niższym niż 

15% powyżej średniego wskaźnika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich 

powiatowych urzędach pracy, przy czym do obliczenia tych wskaźników przyjmuje się 

łączną liczbę pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 

1 pkt 1-4; 
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2) osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 

1
1
 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż 2 punkty procentowe poniżej średniej 

efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we 

wszystkich powiatowych urzędach pracy; 

3) osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 

2 lit. c, na poziomie niższym niż 15% powyżej średniej efektywności kosztowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskanej we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy. 

7i. Minister właściwy do spraw pracy obniży w 2014 r. odpowiednio wskaźnik, o którym 

mowa w ust. 7h pkt 2, żeby nie mniej niż 75% ogólnej liczby powiatowych urzędów pracy 

zostało objętych finansowaniem z Funduszu Pracy kosztów nagród specjalnych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, w ramach 

kwoty, o której mowa w art. 108 ust. 1i. 

7j. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, w latach 2015-2017 jest przekazywana 

samorządom powiatów na wniosek starosty, składany za pośrednictwem marszałka 

województwa w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, zawierający 

potwierdzenie spełnienia przez powiatowy urząd pracy dwóch z trzech następujących 

warunków: 

1) osiągnięcia, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wskaźnika procentowego udziału 

pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcję doradcy klienta w 

całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż średni procentowy wskaźnik udziału 

pracowników uzyskany we wszystkich powiatowych urzędach pracy albo osiągnięcia 

wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pracownika 

powiatowego urzędu pracy pełniącego funkcję doradcy klienta na poziomie niższym niż 

średni wskaźnik liczby osób bezrobotnych uzyskany we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy; 

2) osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 

1
1
 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż średnia efektywność zatrudnieniowa 
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podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy; 

3) osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 

2 lit. c, na poziomie niższym niż średnia efektywność kosztowa podstawowych form 

aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy. 

7k. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i, nieprzekazana samorządom powiatów 

w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 7h-7j, pozostaje w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem dla samorządów 

powiatów na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki 

efektywności, o których mowa w art. 4 ust. 1
1
 pkt 2, oraz na finansowanie zadań 

określonych w ustawie. 

7l. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania 

samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród 

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 

urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i 

kosztowej, mając na względzie dostępność środków oraz zapewnienie wspierania 

efektywnych działań aktywizujących. 

7m. Kwota środków, o której mowa w art. 108 ust. 1h, jest przekazywana samorządom 

powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

8. Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd 

województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach 

kwoty, o której mowa w ust. 2. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć 

pod uwagę w szczególności: 

1) liczbę bezrobotnych; 

2) stopę bezrobocia; 

3) strukturę bezrobocia; 

4) kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
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5) efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 

8a. W kwocie środków Funduszu Pracy ustalonej zgodnie z ust. 8 dla powiatu na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej udział środków przeznaczonych na finansowanie realizacji 

Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, wynosi nie więcej niż 5%. 

9. Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w 

ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 

dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy. 

10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy mogą zawierać umowy, porozumienia i 

udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z 

Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok 

następny do wysokości 30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok 

kalendarzowy, a łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej przez 

ministra właściwego do spraw pracy. Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków 

Funduszu Pracy ustaloną na rok następny. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) algorytm, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie uzależnienie wysokości kwot 

środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej od: 

a) liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia - w 75%, 

b) efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych - w 25%; 

2) sposób ustalania kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu 

województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie zapewnienie finansowania 

realizacji tych projektów; 

3) wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

pracy, mając na względzie zapewnienie finansowania dodatkowego wsparcia dla realizacji 

zadań na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych osób. 

11a. (uchylony). 

12. Środki trwałe lub wyposażenie zakupione z Funduszu Pracy przez: 
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1) organy zatrudnienia albo Ochotnicze Hufce Pracy na potrzeby związane z realizacją zadań 

określonych w ustawie stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwego samorządu 

terytorialnego do wyłącznej dyspozycji odpowiednio: urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw pracy, wojewódzkiego urzędu pracy, powiatowego urzędu pracy, a 

także wydzielonej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego wojewodę 

realizującej zadania określone w ustawie; 

2) podmioty oraz osoby, o których mowa w art. 46, stają się ich własnością; 

3) szkoły wyższe lub organizacje studenckie, o których mowa w art. 39 ust. 6, stają się ich 

własnością. 

13. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36a, 

zakupione ze środków Funduszu Pracy przez powiatowy urząd pracy, mogą stać się 

własnością uczestnika programu specjalnego po zakończeniu programu specjalnego lub 

po zakończeniu udziału w programie specjalnym z powodu podjęcia zatrudnienia, o ile są 

niezbędne do uzyskania lub utrzymania zatrudnienia. 

 

Art.  109e. 

1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w 

Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu Pracy, na finansowanie <lub 

współfinansowanie>: 

[1) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e;] 

<1) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy, o których mowa w art. 61e pkt 1 i 1a, lub 

pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 61e pkt 2 i 

art. 61ea pkt 1, oraz usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e 

pkt 3 i art. 61ea pkt 2;> 

2) kosztów związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek. 

2. Podstawę przekazywania środków finansowych stanowi umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw pracy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności: 

1) wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 61e <i art. 61ea>, 

przekazywanych przez ministra właściwego do spraw pracy do Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w tym wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego; 
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2) warunki i tryb przekazywania środków finansowych; 

3) tryb udzielania pożyczek, w tym podział zadań realizowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego oraz pośredników finansowych, o których mowa w art. 61g; 

4) wymogi, jakie powinien spełniać pośrednik finansowy, o którym mowa w art. 61g ust. 2, w 

zakresie okresu funkcjonowania na rynku, posiadania doświadczenia dotyczącego 

udzielania pożyczek na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej i wysokości 

posiadanego kapitału; 

5) sposób świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e <pkt 3 

i art. 61ea pkt 2>; 

6) sposób realizacji i finansowania działań promocyjno-informacyjnych; 

7) obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 743); 

8) warunki i tryb kontroli prawidłowości realizacji umowy, o której mowa w ust. 2, oraz 

podmioty uprawnione do jej przeprowadzania; 

9) sposób wykorzystania spłaconego kapitału, odsetek od pożyczek oraz innych przychodów, 

w tym środków odzyskanych w wyniku działań windykacyjnych; 

10) zobowiązanie pośredników finansowych do prowadzenia działań windykacyjnych; 

11) sposób wycofywania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego; 

12) tryb rozliczania otrzymanych środków oraz sporządzania sprawozdawczości dla ministra 

właściwego do spraw pracy. 

4. Środki z tytułu spłaconych i zwróconych pożyczek oraz z tytułu oprocentowania pożyczek 

są wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek, świadczenie usług doradczych i 

szkoleniowych, a także finansowanie kosztów związanych z ich obsługą. 

 

[Art.  109f. 

Powiatowe urzędy pracy udzielają wsparcia ze środków innych niż środki Funduszu Pracy, w 

szczególności w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, wyłącznie bezrobotnym i poszukującym pracy, w sposób i na zasadach 

określonych w ustawie.] 
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<Art. 109 f. 

1. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mogą finansować projekty ze środków innych 

niż środki Funduszu Pracy, w szczególności projekty finansowane z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, inne niż projekty określone w 

art. 2 ust. 1 pkt 26a. W ramach tych projektów zadania mogą być realizowane w 

zakresie i w celu określonym w art. 1 ust. 2. 

2. Środki Funduszu Pracy na finansowanie form pomocy przez wojewódzkie i 

powiatowe urzędy pracy mogą być przeznaczone, jako wkład własny, na realizację 

projektów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W ramach wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2, finansowana jest pomoc dla 

bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych osób uprawnionych, wyłącznie w 

wysokości i na zasadach określonych w ustawie.> 

 

Art.  109g. 

[1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, może przekazać na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego środki 

Unii Europejskiej na finansowanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek 

na podjęcie działalności gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych, a także 

kosztów z tym związanych, zgodnie z art. 109e.] 

<1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, może przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy w 

Banku Gospodarstwa Krajowego środki Unii Europejskiej na finansowanie 

pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych, a także kosztów związanych z 

udzielaniem i obsługą pożyczek.> 

[2. Kwota przekazanych środków zwiększa kwotę środków, o których mowa w art. 109e ust. 

1.] 

<3. Minister właściwy do spraw pracy uzgadnia z ministrem właściwym do spraw 

rozwoju regionalnego treść umowy, o której mowa w art. 109e ust. 2, oraz wysokość 

środków Unii Europejskiej przekazywanych na podstawie ust. 1. 
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4. Środki Funduszu Pracy mogą stanowić współfinansowanie krajowe do Programów 

lub projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ust. 1. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw pracy i minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

mogą, na podstawie porozumienia, udostępniać sobie wzajemnie informacje 

dotyczące realizacji pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek na 

podjęcie działalności gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych w zakresie 

przeprowadzanych kontroli, w tym zawierające dane osobowe.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

 

Art.  75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające zgłasza 

do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do 

wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank 

dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

1a.   W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty pochodzącej z innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub ze Zjednoczonego 

Królestwa bank kieruje do Funduszu zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej 

emerytury lub renty. 

1b.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od 

Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu 

w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty. 
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2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 

samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty 

prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze 

lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych, na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej 

inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego. 

http://lex.senat.pl/#/document/18894412?cm=DOCUMENT
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8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2) Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3) agencja zatrudnienia, 

4) instytucja szkoleniowa, 

5) instytucja dialogu społecznego, 

6) instytucja partnerstwa lokalnego, 

7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania 

bezrobociu, 

8) podmiot, o którym 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, 

9) organizacja pracodawców, 

10) związek zawodowy, 

11) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

[- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 

2020), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1295 i 2020) albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).] 

<– korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których 

mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17097498?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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2022 r. poz. 260), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …), w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) albo 

w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 

…).> 

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum 

usług społecznych, realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub 

indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, realizujące kontrakt 

socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14.   Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31 i 31b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

http://lex.senat.pl/#/document/18894412?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18894412?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(50)ust(2)&cm=DOCUMENT
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systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 

mowa w art. 73 pkt 14a. 

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

17a.  Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający wynagrodzenie. 

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

19.   Osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 38, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1057) 

 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1) 

________________________ 

<1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 

18.02.2021, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 197); 
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. 

ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1).> 

 

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;] 

<1aa) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i 

negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, planu rozwojowego;> 

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; 

2) 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; 
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4a) koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju; 

4b) wydawanie rekomendacji w zakresie przygotowania projektów strategii rozwoju, o 

których mowa w art. 9 pkt 3-6; 

5) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej, dotyczącej rozwoju 

społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju; 

6) (uchylony); 

7) inne instrumenty określone w odrębnych ustawach. 

 

<Art. 3ab. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielać pomocy publicznej 

lub pomocy de minimis w ramach działań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 3a pkt 1b, jako podmiot udzielający pomocy publicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), w związku z 

realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami 

członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udzielając pomocy publicznej, o 

której mowa w ust. 1, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, 

2) szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, jeżeli wynika to z umowy, na 

podstawie której pomoc jest udzielana 

– uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi 

przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, konieczność 

zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zgodność udzielanej pomocy 

publicznej z warunkami jej dopuszczalności.> 

 

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 

http://lex.senat.pl/#/document/67622393?cm=DOCUMENT
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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<,> 

<3) instrumentów finansowych oraz wsparcia warunkowego, o których mowa w ustawie 

z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …), 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; 

1a) 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; 

http://lex.senat.pl/#/document/68384698?cm=DOCUMENT
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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) (uchylony); 

4ba) koncepcja rozwoju kraju - dokument określający wyzwania rozwojowe kraju w 

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

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 na lata 2014-2020; 

http://lex.senat.pl/#/document/67622393?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67622393?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67622393?unitId=art(62)&cm=DOCUMENT
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4d) 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; 

4e) kontrakt sektorowy - umowę określającą sposób realizacji, w tym finansowania, 

programów rozwoju opracowanych przez właściwych ministrów w zakresie interwencji 

ukierunkowanej terytorialnie; 

4f) 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) 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) 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) (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), 

http://lex.senat.pl/#/document/18219142?cm=DOCUMENT
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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. z 2021 r. poz. 478 i 619), 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 Społecznego 

oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej,] 

< a) w zakresie polityki spójności – programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności i 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z wyłączeniem programów 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej,> 

b) 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;] 

<7aa) plan rozwojowy – dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 

2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze 

środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;> 

7b) 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; 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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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[.] <;> 

<13) rozporządzenie 2021/241 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. 

zm.).> 

[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. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany planu rozwojowego. 

 

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. 

http://lex.senat.pl/#/document/17099384?unitId=art(107)ust(1)&cm=DOCUMENT


- 109 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 2021 r. poz. 743). 

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.] 

< Rozdział 2aa 

Plan rozwojowy 

 

Art. 14la. 

Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają: 

1) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji – ministra kierującego działem 

administracji rządowej, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone 

zadanie realizacji inwestycji; 

2) instytucja odpowiedzialna za realizację reformy – ministra kierującego działem 

administracji rządowej albo inny podmiot, któremu zgodnie z planem rozwojowym 

zostało powierzone zadanie realizacji reformy; 

3) inwestycja – inwestycję w rozumieniu rozporządzenia 2021/241, odpowiadającą 

inwestycji, programowi, projektowi, projektowi indywidualnemu, działaniu, lub ich 

zespołowi, wskazanym w ramach planu rozwojowego, zmierzającą do osiągnięcia 

założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem 

realizacji; 

http://lex.senat.pl/#/document/17099047?unitId=art(2)pkt(12)&cm=DOCUMENT
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4) jednostka wspierająca plan rozwojowy – podmiot, któremu w drodze porozumienia 

albo umowy zawartych z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji, została 

powierzona realizacja części zadań związanych z realizacją inwestycji, w 

szczególności samorząd województwa; 

5) kamienie milowe – kamienie milowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia 

2021/241; 

6) ostateczny odbiorca wsparcia – podmiot realizujący przedsięwzięcie; 

7) podwójne finansowanie – deklarowanie do rozliczenia w ramach planu rozwojowego 

wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne 

w innych programach unijnych; 

8) przedsięwzięcie – element inwestycji realizowany przez ostatecznego odbiorcę 

wsparcia, zmierzający do osiągnięcia założonego celu inwestycji; 

9) reforma – reformę w rozumieniu rozporządzenia 2021/241, zmierzającą do 

osiągnięcia założonego celu określonego kamieniami milowymi, o których mowa w 

art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/241, w dziedzinie objętej określonym działem lub 

działami administracji rządowej; 

10) system teleinformatyczny – system teleinformatyczny służący wymianie danych 

dotyczących reform i inwestycji między instytucją odpowiedzialną za realizację 

reformy lub instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępniony przez tego ministra; 

11) wskaźniki – wartości docelowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia 

2021/241. 

Art. 14lb. 

1. Projekt planu rozwojowego opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego we współpracy z właściwymi ministrami, zarządami województw oraz 

partnerami społecznymi i gospodarczymi. Plan rozwojowy 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. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany planu rozwojowego. 
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Art. 14lc. 

1. W zakresie, w jakim w ramach planu rozwojowego jest udzielana: 

1) pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

2) pomoc de minimis lub 

3) pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. 

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w ust. 1, są instytucje 

odpowiedzialne za realizację inwestycji lub jednostki wspierające plan rozwojowy, a 

także inne podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 

r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być również inne podmioty określone w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 4. 

4. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji 

w zakresie, w jakim pomoc, o której mowa w ust. 1, ma być udzielana w ramach 

inwestycji, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, 

warunki i tryb udzielania tej pomocy, a także podmioty jej udzielające, 

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. 

5. Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 

1, nieobjętej przepisami, o których mowa w ust. 4, lub innymi przepisami określa akt 

będący podstawą jej udzielenia. 

Art. 14ld. 

1. Podstawę systemu realizacji planu rozwojowego stanowią w szczególności przepisy 

prawa określające procedury działania podmiotów uczestniczących w realizacji 

planu rozwojowego, w tym realizacji reform lub inwestycji, oraz plan rozwojowy. 

2. Reforma lub inwestycja są realizowane na podstawie przepisów właściwych dla działu 

administracji rządowej, w ramach którego jest realizowana reforma lub inwestycja. 

3. W zakresie nieuregulowanym w przepisach właściwych, o których mowa w ust. 2, do 

realizacji reformy lub inwestycji lub ich części stosuje się przepisy ustawy. 
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Art. 14le. 

1. Za koordynację realizacji planu rozwojowego odpowiada minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. 

2. Koordynacja, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 

1) reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją Europejską i 

innymi instytucjami europejskimi w zakresie związanym z realizacją planu 

rozwojowego; 

2) zawieraniu porozumień o realizacji reform i porozumień o realizacji inwestycji 

odpowiednio z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację reform i instytucjami 

odpowiedzialnymi za realizację inwestycji; 

3) monitorowaniu realizacji planu rozwojowego oraz wydawaniu zaleceń dotyczących 

osiągania kamieni milowych i wskaźników w ramach poszczególnych reform i 

inwestycji; 

4) wydawaniu wytycznych dotyczących warunków i procedur wdrażania planu 

rozwojowego, skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji, 

instytucji odpowiedzialnych za realizację reformy oraz jednostek wspierających plan 

rozwojowy; 

5) występowaniu do Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, zwanego dalej „PFR”, o wstrzymanie wypłat instytucjom 

odpowiedzialnym za realizację inwestycji w przypadku braku realizacji lub niepełnej 

realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 3; 

6) występowaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

wstrzymanie wypłat instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji, których 

realizacja jest finansowana z wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/241, w przypadku braku realizacji lub 

niepełnej realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 3; 

7) przygotowywaniu we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki 

sprawozdań z realizacji planu rozwojowego i ich przekazywaniu do Komisji 

Europejskiej na zasadach określonych w art. 27 rozporządzenia 2021/241; 

8) wnioskowaniu o płatności do Komisji Europejskiej na zasadach określonych w art. 

24 ust. 2 rozporządzenia 2021/241; 
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9) sporządzaniu i przekazywaniu do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia 2021/241, deklaracji zarządczej oraz podsumowania 

przeprowadzonych audytów; 

10) opracowaniu strategii promocji i informacji w związku z realizacją planu 

rozwojowego, w tym prowadzenie strony internetowej dedykowanej planowi 

rozwojowemu. 

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierają w szczególności: 

1) wskazanie reformy lub inwestycji oraz terminy osiągania kamieni milowych i 

wskaźników, a w przypadku inwestycji także cele na jakie mają zostać przeznaczone 

środki; 

2) opis działań wykonywanych bezpośrednio przez instytucję odpowiedzialną za 

realizację reformy albo przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji lub 

jednostkę wspierającą plan rozwojowy, w ramach realizowanej przez tą instytucję 

lub jednostkę reformy albo inwestycji; 

3) harmonogram wydatków ponoszonych na realizację działań, o których mowa w pkt 

2, przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji lub jednostkę wspierającą 

plan rozwojowy; 

4) wysokość środków przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym wysokość 

środków przeznaczonych na wydatki ponoszone na realizację działań, o których 

mowa w pkt 2, przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji lub jednostkę 

wspierającą plan rozwojowy; 

5) termin i sposób weryfikacji realizacji reform i kamieni milowych albo inwestycji i 

wskaźników; 

6) warunki i terminy zwrotu środków przeznaczonych na wydatki ponoszone na 

realizację działań, o których mowa w pkt 2, przez instytucję odpowiedzialną za 

realizację inwestycji, pobranych i niewydatkowanych. 

4. W przypadku realizacji inwestycji finansowanej w formie wsparcia zwrotnego, w tym 

wsparcia zwrotnego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1, 

porozumienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa także zasady realizacji tego 

rodzaju inwestycji. 

5. W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest instytucją 

odpowiedzialną za realizację reformy lub instytucją odpowiedzialną za realizację 
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inwestycji, podejmuje decyzję o realizacji reformy lub decyzję o realizacji inwestycji. 

Do decyzji przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 14lf. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonuje, o ile ustawa nie stanowi 

inaczej, zadania państwa członkowskiego określone w przepisach rozporządzenia 

2021/241, w tym w zakresie negocjacji i podpisania umowy, o której mowa w art. 15 

ust. 2 rozporządzenia 2021/241, oraz umowy, o której mowa w art. 23 ust. 1 

rozporządzenia 2021/241. 

Art. 14lg. 

Do zadań instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy należy w szczególności: 

1) realizacja reformy zgodnie z ustalonymi kamieniami milowymi; 

2) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania 

realizacji reformy; 

3) prowadzenie kontroli realizacji reformy; 

4) zapewnienie, że wszystkie podmioty zaangażowane w realizację reformy poddały się 

kontroli i realizowały obowiązki wynikające z rozporządzenia 2021/241; 

5) przekazywanie informacji niezbędnych do audytu reformy zgodnie z wymogami 

wynikającymi z rozporządzenia 2021/214; 

6) zapewnienie mechanizmów zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i 

nadużyciom finansowym; 

7) monitorowanie realizacji reformy i inwestycji związanych z reformą. 

 

Art. 14lh. 

Do zadań instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji należy w szczególności: 

1) realizacja inwestycji zgodnie z ustalonymi wskaźnikami; 

2) zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania 

realizacji inwestycji; 

3) prowadzenie kontroli realizacji inwestycji; 

4) zapewnienie, że wszystkie podmioty zaangażowane w realizację inwestycji poddały 

się kontroli i realizowały obowiązki wynikające z rozporządzenia 2021/241; 
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5) przekazywanie informacji niezbędnych do audytu inwestycji zgodnie z wymogami 

wynikającymi z rozporządzenia 2021/241; 

6) wybór przedsięwzięć do objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego; 

7) zawieranie z ostatecznymi odbiorcami wsparcia umów o objęcie wsparciem ze 

środków planu rozwojowego; 

8) zapewnienie mechanizmów zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i 

nadużyciom finansowym; 

9) stosowanie mechanizmów unikania podwójnego finansowania; 

10) wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć; 

11) monitorowanie postępów realizacji inwestycji; 

12) zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków, o których mowa w art. 129 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 

18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 

(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 

nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1). 

 

Art. 14li. 

1. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji może powierzyć, w drodze 

porozumienia lub umowy, realizację części zadań związanych z realizacją inwestycji 

jednostce wspierającej plan rozwojowy. Porozumienie lub umowa mogą być 

zawierane z więcej niż jedną jednostką wspierającą plan rozwojowy. 

2. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności 

szczegółowy zakres powierzonych zadań oraz zasady odpowiedzialności za ich 

nieprawidłową realizację. 

3. Powierzenie jednostce wspierającej plan rozwojowy zadań, o których mowa w ust. 2, 

nie wyłącza odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji. 
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Art. 14lj. 

1. W przypadku inwestycji finansowanych w formie wsparcia zwrotnego, w tym 

wsparcia zwrotnego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1, 

zadania związane z realizacją inwestycji realizuje: 

1) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji; 

2) Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie i w zakresie umowy zawartej z 

instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji; 

3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie i w 

zakresie umowy zawartej z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji – w 

zakresie inwestycji finansowanych w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll 

ust. 2 pkt 1. 

2. Umowa, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3, określa w szczególności: 

1) strategię inwestycyjną, w tym opis sposobu jej wdrażania; 

2) formy oraz szczegółowe warunki udzielanego wsparcia; 

3) cele i wskaźniki inwestycji; 

4) postanowienia umożliwiające monitorowanie realizacji inwestycji, w tym 

sprawozdanie z osiągniecia wskaźników; 

5) zobowiązanie do wytwarzania i przechowywania dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli i audytu; 

6) warunki zarządzania odsetkami i innymi przychodami i zyskami powstałymi na 

skutek obrotu środkami; 

7) wynagrodzenie za zarządzanie środkami; 

8) postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków; 

9) warunki całkowitego lub częściowego wycofania środków; 

10) warunki wyboru pośredników finansowych, z wyłączeniem inwestycji finansowanych 

w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1. 

 

Art. 14lk. 

1. Realizacja planu rozwojowego podlega monitorowaniu przez Komitet Monitorujący 

do spraw planu rozwojowego, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest powoływany w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego. 
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3. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele: 

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) ministra właściwego do spraw gospodarki; 

4) instytucji odpowiedzialnych za realizację reform; 

5) instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji; 

6) ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego tworzących stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

7) organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w 

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

instytucjach dialogu społecznego; 

8) organizacji pozarządowych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 

r. poz.1038, 1243, 1535 i 2490 oraz z 2022 r. poz. …), wskazani przez Radę 

Działalności Pożytku Publicznego oraz wskazani przez Radę Dialogu z Młodym 

Pokoleniem; 

9) organizacji promujących prawa podstawowe oraz niedyskryminację; 

10) środowiska naukowego, rekomendowani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

4. Komitet składa się z nie więcej niż 70 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w 

ust. 3. 

5. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 6–10, stanowią co najmniej 

połowę składu Komitetu. 

6. Rodzaj organizacji pozarządowych podlegających wskazaniu odpowiednio przez 

Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz przez Radę Dialogu z Młodym 

Pokoleniem oraz liczbę przedstawicieli tych organizacji, organizacje, o których 

mowa w ust. 3 pkt 9 i liczbę ich przedstawicieli, oraz liczbę przedstawicieli 

środowiska naukowego, o których mowa w ust. 3 pkt 10, określa minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego. 

7. Na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: 

1) Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem 

wskazują organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli tych organizacji, 
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2) organizacje, o których mowa w ust. 3 pkt 9, wskazują swoich przedstawicieli, 

3) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje przedstawicieli środowiska 

naukowego, o których mowa w ust. 3 pkt 10 

– w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

8. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 7, albo gdy wskazano: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 3 pkt 8, innego rodzaju lub ich 

przedstawicieli w innej liczbie, niż określono we wniosku, albo 

2) inną niż określona we wniosku liczbę przedstawicieli organizacji, o których mowa w 

ust. 3 pkt 9, albo 

3) inną niż określona we wniosku liczbę przedstawicieli środowiska naukowego, o 

których mowa w ust. 3 pkt 10 

– przedstawicieli podmiotów, o których mowa odpowiednio w pkt 1–3, wskazuje 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

9. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego występuje do podmiotów, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2–7, z wnioskiem o wyznaczenie przedstawicieli 

wchodzących w skład Komitetu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

10. Zmiana przedstawiciela wchodzącego w skład Komitetu następuje na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2–10, oraz w przypadkach wywołujących 

uzasadnione wątpliwości co do prawidłowego wykonywania obowiązków 

przedstawiciela, określonych w regulaminie Komitetu, w szczególności w przypadku, 

gdy w stosunku do przedstawiciela został wydany prawomocny wyrok skazujący za 

popełnienie przestępstwa umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 

11. Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1) przegląd realizacji planu rozwojowego i poszczególnych reform i inwestycji z punktu 

widzenia postępów w osiąganiu wskaźników i kamieni milowych; 

2) w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z 

realizacją planu rozwojowego, poszczególnych reform lub inwestycji, wydawanie dla 

instytucji odpowiedzialnych za realizację reform lub instytucji odpowiedzialnych za 

realizację inwestycji rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy 

efektywności tych reform lub inwestycji w zakresie osiągania ich kamieni milowych 

lub wskaźników, w tym rekomendacji dotyczących działań naprawczych; 
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3) analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację planu rozwojowego oraz 

wskazywanie zagadnień, które wymagają dodatkowej analizy lub ewaluacji; 

4) analizowanie sposobu realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego, w tym 

analiza wpływu terytorialnego interwencji realizowanych ze środków planu 

rozwojowego pod względem potrzeb i potencjałów poszczególnych obszarów; 

5) analizowanie zasad wyboru przedsięwzięć, równego dostępu do informacji oraz 

równego traktowania podmiotów, o których mowa w art. 14lza ust. 1 i 2; 

6) analizowanie działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących planu 

rozwojowego oraz w przypadku stwierdzenia problemów z ich efektywnością 

formułowanie rekomendacji w zakresie ich poprawy; 

7) opiniowanie propozycji zmian planu rozwojowego; 

8) opiniowanie sprawozdań z realizacji planu rozwojowego. 

12. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, wskazany przez tego ministra jako przewodniczący Komitetu. 

13. Komitet działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. 

14. Regulamin Komitetu może określać w szczególności skład i zadania podkomitetów 

monitorujących do spraw planu rozwojowego. 

15. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 3. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu. 

16. Obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje urząd obsługujący ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego. 

Art. 14ll. 

1. Inwestycje w ramach planu rozwojowego, których realizacja jest finansowana ze 

środków wsparcia bezzwrotnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2021/241, w zakresie objętym finansowaniem z tego wsparcia, są finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu środków europejskich lub ze środków PFR, o 

których mowa w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1010, 2219 i 2349 oraz z 2022 r. poz. …). 

2. Inwestycje w ramach planu rozwojowego, których realizacja jest finansowana z 

wykorzystaniem środków pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 
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rozporządzenia 2021/241, w zakresie objętym finansowaniem z tej pożyczki, mogą 

być finansowane z budżetu państwa w formie: 

1) wsparcia zwrotnego przyznawanego w formie pożyczki, na zasadach określonych w 

niniejszej ustawie; 

2) wsparcia o charakterze bezzwrotnym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), do 

wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok. 

3. Wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

może podlegać umorzeniu. 

4. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na wydatki, o których mowa w ust. 2 

pkt 2. Podziału rezerwy celowej dokonuje się na wniosek właściwego dysponenta 

części budżetowej zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego. 

5. Wsparcie o charakterze bezzwrotnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest udzielane w 

latach 2022–2026. 

6. Wsparcie o charakterze bezzwrotnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz wartość 

umorzonych pożyczek, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie mogą przekroczyć 

równowartości w złotych kwoty 2,067 mld euro. 

7. Inwestycje, w zakresie objętym finansowaniem z pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 

1 lit. b rozporządzenia 2021/241, mogą być finansowane do równowartości w złotych 

kwot pożyczki otrzymanych na ten cel, przeliczonych według kursu średniego euro 

Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dwa dni operacyjne przed datą ich 

wpływu na rachunek, o którym mowa w art. 14lm ust. 1, przy czym przez dni 

operacyjne rozumie się dni robocze od poniedziałku do piątku, w których Narodowy 

Bank Polski przyjmuje i realizuje zlecenia płatnicze i inne dyspozycje posiadaczy 

rachunków bankowych. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

inwestycji w ramach planu rozwojowego: 

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu 
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– biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj 

podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia. 

 

Art.14lm. 

1. Środki pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/241, 

gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, prowadzonym w euro, w 

Narodowym Banku Polskim, na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o: 

1) planowanych w danym roku budżetowym oraz 4 kolejnych latach: 

a) kwotach pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/241, 

b) kwotach rozchodów, przychodów i dochodów z tytułu udzielanych pożyczek z 

budżetu państwa, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 

– w terminie do dnia 15 marca oraz do dnia 31 lipca danego roku budżetowego; 

2) złożeniu wniosku, o którym w art. 14le ust. 2 pkt 8, w tym o wnioskowanych kwotach 

i terminach płatności; 

3) wpływie na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środków pożyczki, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia 2021/241. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje corocznie 

harmonogram realizacji przychodów, rozchodów oraz dochodów w zakresie 

inwestycji finansowanych z pożyczki, o której mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1, na dany 

rok budżetowy i przekazuje ten harmonogram ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych w terminie umożliwiającym opracowanie harmonogramu, o 

którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie środki, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3, na rachunek wskazany przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek, o którym 

mowa w ust. 1, środki na spłatę rat pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 2021/241, oraz środki na pokrycie kosztów związanych z tą pożyczką 

w terminach umożliwiających spłatę tej pożyczki. 
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Art. 14ln. 

1. PFR zapewnia finansowanie planu rozwojowego, w zakresie, o którym mowa w art. 

14ll ust. 1. W tym celu PFR: 

1) może otrzymywać płatności z budżetu środków europejskich oraz może pozyskiwać 

lub wykorzystywać środki finansowe na zasadach określonych w art. 16a ustawy z 

dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju do wysokości określonej w planie 

finansowym, o którym mowa w ust. 2; 

2) wypłaca środki pochodzące z płatności i środków, o których mowa w pkt 1, w trybie 

określonym w art. 14lp: 

a) ostatecznym odbiorcom wsparcia, 

b) instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji, 

c) jednostkom wspierającym plan rozwojowy, 

d) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 

e) podmiotom upoważnionym przez podmioty, o których mowa w lit. a–c, lub 

wykonawcom. 

2. PFR prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków przeznaczonych 

na finansowanie planu rozwojowego oraz, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, opracowuje i przyjmuje odrębny plan finansowy tego rachunku 

określający w szczególności wysokość pozyskiwanych środków, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1.  

3. Plan finansowy rachunku do obsługi środków przeznaczonych na finansowanie planu 

rozwojowego może być zmieniony w trakcie roku. Zmianę planu PFR opracowuje i 

przyjmuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego 

oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.  

4. Na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych PFR udostępnia 

informacje o zrealizowanych i prognozowanych przepływach związanych z 

finansowaniem inwestycji w ramach planu rozwojowego w układzie i horyzoncie 

czasowym oraz w terminie określonym we wniosku. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, działając w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zawiera z PFR umowę, która 

określa: 
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1) szczegółowy zakres zadań PFR oraz tryb ich wykonywania; 

2) tryb otrzymywania przez PFR płatności z budżetu środków europejskich; 

3) tryb i zasady rozliczenia przez PFR środków otrzymanych z budżetu środków 

europejskich; 

4) wysokość wynagrodzenia PFR oraz warunki i tryb jego przekazywania; 

5) zasady i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów poniesionych przez PFR 

wskutek realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w tym kosztów pozyskania, 

obsługi i spłaty finansowania pozyskanego przez PFR; 

6) zasady i tryb: 

a) opracowywania i przyjmowania planu finansowego, o którym mowa w ust. 2, 

b) sporządzania i przekazywania informacji i sprawozdań z wydatkowania środków 

oraz realizacji planu, o których mowa w ust. 2; 

7) postanowienia, które PFR zobowiązany będzie uwzględnić w umowach, o których 

mowa w art. 14lo ust. 1; 

8) zasady odpowiedzialności PFR za realizację wykonywanych zadań. 

6. Do umowy, o której mowa w ust. 5, przepisy art. 150–152 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu 

określonego w art. 150 pkt 3 i art. 151 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje PFR środki na 

pokrycie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, oraz kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w tym kosztów pozyskania, obsługi i spłaty 

finansowania pozyskanego przez PFR, o których mowa w ust. 5 pkt 5. 

8. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, ustala się przy 

uwzględnieniu kosztów osobowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań 

powierzonych PFR. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać stawek 

rynkowych. 

Art. 14lo. 

1. PFR zawiera z instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji umowę w sprawie 

finansowania inwestycji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
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1) tryb i warunki składania PFR przez instytucję odpowiedzialną za realizację 

inwestycji lub jednostkę wspierającą plan rozwojowy zlecenia wypłaty środków i 

wzór tego zlecenia; 

2) tryb składania zapotrzebowań na środki; 

3) zasady i tryb przekazywania przez PFR środków, na podstawie zlecenia wypłaty 

środków, o którym mowa w pkt 1; 

4) zasady i tryb informowania przez PFR instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji lub jednostki wspierającej plan rozwojowy o dokonanych wypłatach i 

otrzymanych zwrotach. 

3. Instytucja i jednostki zlecające wypłaty zgodnie z ust. 1 prowadzą ewidencję w 

zakresie wypłat dokonanych na ich zlecenie, umożliwiającą rozliczenie wypłaconych 

środków. 

Art. 14lp. 

1. Podstawą dokonania przez PFR wypłaty środków, o których mowa w art. 14ll ust. 1: 

1) ostatecznemu odbiorcy wsparcia – jest zlecenie wypłaty wystawione przez instytucję 

odpowiedzialną za realizację inwestycji lub jednostkę wspierającą plan rozwojowy; 

2) instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji lub jednostce wspierającej plan 

rozwojowy – jest zlecenie wypłaty wystawione przez instytucję odpowiedzialną za 

realizację inwestycji; 

3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – jest zlecenie wypłaty wystawione przez 

instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji. 

2. Zlecenia wypłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczą środków na realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lzh ust. 1. 

3. Zlecenia wypłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą środków na realizację 

działań wykonywanych bezpośrednio w ramach inwestycji zgodnie z porozumieniem, 

o którym mowa w art. 14le ust. 2 pkt 2, lub decyzją, o której mowa w art. 14le ust. 5, 

lub porozumieniem, o którym mowa w art. 14li ust. 1. 

4. Zlecenia wypłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczą środków przekazanych 

zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 2. 

5. Do wydatkowania i rozliczania środków wypłaconych zgodnie z ust. 1 stosuje się 

zasady wydatkowania i rozliczania przewidziane dla środków publicznych. 
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6. Do spraw dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na 

realizację inwestycji i przedsięwzięć oraz innych należności związanych z realizacją 

inwestycji i przedsięwzięć, a także odsetek od tych środków i od tych należności, w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się: 

1) przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052); 

2) odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w 

sprawach nieuregulowanych w tej ustawie przepisy działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 

2105, 2262 i 2328). 

7. Wypłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane również na rachunek 

podmiotu upoważnionego przez podmiot, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 

1–3, lub wykonawcy. 

8. Państwowe jednostki budżetowe gromadzą środki otrzymane od PFR na 

wydzielonych rachunkach dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

realizacją inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z planu rozwojowego, w 

ramach planu finansowego tych rachunków. 

9. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 8, jest przygotowywany z uwzględnieniem 

terminów osiągania wskaźników określonych w planie rozwojowym. 

10. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 8, obejmuje okres roku kalendarzowego i jest 

zatwierdzany przez kierownika jednostki w terminie do dnia 15 grudnia roku 

poprzedzającego rok kalendarzowy, którego plan ma dotyczyć. W przypadku 

państwowej jednostki budżetowej przystępującej do realizacji planu rozwojowego w 

trakcie roku pierwszy plan finansowy obejmujący okres do końca danego roku 

kalendarzowego kierownik tej jednostki zatwierdza w ciągu 14 dni od dnia podjęcia 

decyzji, o której mowa w art. 14le ust. 5, podpisania porozumienia, o którym mowa 

w art. 14le ust. 2 pkt 2 lub porozumienia, o którym mowa w art. 14lzh ust. 5. Plan 

przygotowywany jest w szczegółowości nie mniejszej niż określona dla sprawozdań z 

jego wykonania, o których mowa w ust. 11. Kierownik jednostki może dokonywać w 

ciągu roku zmian w planie finansowym. Plan finansowy i jego aktualizacje kierownik 

jednostki przekazuje niezwłocznie dysponentowi części budżetowej właściwej dla 

finansowania danej jednostki. 
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11. Z wykonania planu finansowego, o którym mowa w ust. 8, w danym roku 

budżetowym państwowa jednostka budżetowa sporządza sprawozdanie kwartalne za 

okresy trzech pierwszych kwartałów danego roku, które przekazuje w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, oraz sprawozdanie roczne, 

które przekazuje w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, do dysponenta 

części budżetowej właściwego do jej finansowania. Dysponent części budżetowej 

sporządza zbiorcze sprawozdania z wykonania planów finansowych państwowych 

jednostek budżetowych finansowanych w danej części budżetowej, które przekazuje 

odpowiednio do dnia 20 miesiąca następującego po upływie kwartału oraz w 

terminie do dnia 15 lutego następnego roku do ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 11, dla 

państwowych jednostek budżetowych oraz dla dysponentów części budżetowej, 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia środków 

publicznych przeznaczonych na finansowanie planu rozwojowego. 

13. Państwowe jednostki budżetowe mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w 

danym roku przedsięwzięć realizowanych w ramach planu rozwojowego do 

wysokości wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w: 

1) art. 14lzh ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem określonego w umowie terminu realizacji 

przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim są ostatecznymi odbiorcami wsparcia; 

2) art. 14le ust. 3 pkt 3 – w zakresie, w jakim nie są ostatecznymi odbiorcami wsparcia. 

 

Art. 14lq. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje instytucjom 

odpowiedzialnym za realizację inwestycji środki z budżetu państwa na realizację 

inwestycji w formie, o której mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1. 

2. Podstawą dokonania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wypłaty środków, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1, instytucji odpowiedzialnej 

za realizację inwestycji jest zlecenie wypłaty wystawione przez instytucję 
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odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz zgoda ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego na dokonanie wypłaty. Wypłata środków następuje zgodnie z 

harmonogramem, o którym mowa w art. 14lm ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielać zgody, o której 

mowa w ust. 2, każdorazowo lub pisemnie ustalić dla instytucji odpowiedzialnej za 

realizację inwestycji limit wypłat środków, informując o tym ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

4. Zlecenia wypłaty, o których mowa w ust. 2, dotyczą: 

1) środków na realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lzh 

ust. 3; 

2) środków przekazanych zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 2 i 3. 

5. Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji: 

1) gromadzą środki na wydzielonych rachunkach i przeznaczają te środki na wydatki 

związane z realizacją inwestycji i przedsięwzięć zgodnie z art. 14lr oraz prowadzą 

ewidencję księgową operacji na tym rachunku; 

2) przygotowują dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego zapotrzebowania na środki oraz 

informacje o wykorzystaniu środków na rachunku. 

 

Art. 14lr. 

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przekazuje środki, o których mowa w 

art. 14ll ust. 2 pkt 1: 

1) ostatecznemu odbiorcy wsparcia, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lzh ust. 

1; 

2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 

1 pkt 2; 

3) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 3. 

 

Art. 14ls. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację planu rozwojowego są: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
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2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w 

tym postanowień umowy, o której mowa w art. 14lzh, 

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. 3, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy. 

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1: 

1) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji lub jednostka wspierająca plan 

rozwojowy wzywa do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania – jeżeli do zwrotu środków jest obowiązany ostateczny odbiorca wsparcia; 

2) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji wzywa do zwrotu środków w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania – jeżeli do zwrotu środków jest 

obowiązana jednostka wspierająca plan rozwojowy albo Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, organ pełniący funkcję 

instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji wydaje decyzję określającą kwotę 

przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. 

4. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji na podstawie porozumienia lub 

umowy, o których mowa w art. 14li ust. 1, może upoważnić jednostkę wspierającą 

plan rozwojowy będącą jednostką sektora finansów publicznych do wydawania 

decyzji, o której mowa w ust. 3. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, wydanej przez jednostkę wspierającą plan 

rozwojowy, służy odwołanie do właściwej instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji. 

6. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję odpowiedzialną 

za realizację inwestycji służy wniosek do tej instytucji o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

7. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizację planu 

rozwojowego przekazanych w formie wsparcia zwrotnego, w tym wsparcia 

zwrotnego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1, oraz do 

państwowych jednostek budżetowych. 
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Art. 14lt. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji reformy instytucja odpowiedzialna za 

realizację reformy prowadzi kontrolę realizacji reformy. 

2. Kontrola realizacji reformy obejmuje w szczególności sprawdzenie postępu rzeczowej 

realizacji reformy i terminowego osiągania kamieni milowych. 

3. Kontrola realizacji reformy jest dokonywana na podstawie przepisów właściwych dla 

realizowanej reformy lub dla instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy. 

4. W przypadku braku przepisów właściwych, o których mowa w ust. 3, do kontroli 

realizacji reformy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

 

Art. 14lu. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, instytucja odpowiedzialna za 

realizację inwestycji prowadzi kontrolę realizacji inwestycji. 

2. Kontrola realizacji inwestycji obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości 

wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji i przedsięwzięć, ich 

zgodności z prawem, w tym postęp rzeczowej realizacji i terminowe osiąganie 

wskaźników. 

3. Kontrola realizacji inwestycji jest dokonywana na podstawie przepisów właściwych 

dla realizowanej inwestycji lub dla instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji. 

4. W przypadku, gdy kontrolę realizacji inwestycji powierzono jednostce wspierającej 

plan rozwojowy kontrola realizacji inwestycji jest dokonywana w oparciu o przepisy 

właściwe dla realizowanej inwestycji lub dla jednostki wspierającej plan rozwojowy. 

5. W przypadku braku przepisów właściwych, o których mowa w ust. 3 i 4, do kontroli 

realizacji inwestycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

kontroli w administracji rządowej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kontrolę realizacji inwestycji może 

przeprowadzać także osoba niebędąca pracownikiem w rozumieniu ustawy, o której 

mowa w ust. 5. 
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Art. 14lv. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi audyt planu rozwojowego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.). 

2. Celem audytu jest w szczególności potwierdzenie: 

1) prawidłowości gospodarowania środkami w ramach planu rozwojowego; 

2) osiągnięcia kamieni milowych oraz wskaźników w ramach reform albo inwestycji; 

3) prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji reformy lub inwestycji, w tym ich 

kontroli; 

4) skuteczności mechanizmów: 

a) zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości przy realizacji reformy 

lub inwestycji, 

b) zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym, 

c) unikania podwójnego finansowania; 

5) bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego wymianie danych 

dotyczących reform i inwestycji, udostępnionego przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego. 

3. Audyty są prowadzone zgodnie ze strategią audytu przyjętą przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

4. Audytowi podlegają: 

1) instytucja koordynująca plan rozwojowy; 

2) instytucje odpowiedzialne za realizację reformy; 

3) instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji; 

4) jednostki wspierające plan rozwojowy; 

5) ostateczni odbiorcy wsparcia; 

6) PFR; 

7) inne podmioty oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, działające na 

własny rachunek uczestniczące przy realizacji reformy lub inwestycji. 

5. Audyt planu rozwojowego jest realizowany na zasadach stosowanych przy audycie 

krajowego programu operacyjnego i krajowego programu w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 
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Art. 14lw. 

1. Monitorowanie realizacji reform jest prowadzone w szczególności na podstawie 

wyników badań statystycznych oraz danych pochodzących: 

1) z poziomu reform; 

2) ze statystyki publicznej; 

3) z analiz i ewaluacji poszczególnych reform lub ich części. 

2. Monitorowanie realizacji inwestycji jest prowadzone w szczególności na podstawie 

wyników badań statystycznych oraz danych pochodzących: 

1) z poziomu przedsięwzięć; 

2) ze statystyki publicznej; 

3) z analiz i ewaluacji poszczególnych inwestycji lub ich części. 

 

Art. 14lx. 

 1. Dane dotyczące reform są przekazywane przez instytucje odpowiedzialne za 

realizację reform, a dane dotyczące inwestycji przez instytucje odpowiedzialne za 

realizację reform lub instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji, do ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

2. Zakres danych pochodzących z poziomu inwestycji obejmuje w szczególności: 

1) dane, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2021/241; 

2) dane dotyczące wyznaczonych wskaźników. 

3. W przypadku gdy z powodów technicznych przekazanie danych, o których mowa w 

ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, instytucja 

odpowiedzialna za realizację reformy lub instytucja odpowiedzialna za realizację 

inwestycji, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przekazuje 

je w inny sposób wskazany przez tego ministra. 

 

Art. 14ly. 

Wsparciem z planu rozwojowego może być objęte wyłącznie przedsięwzięcie wybrane do 

objęcia wsparciem. 

Art. 14lz. 

Wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego może być przedsięwzięcie: 
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1) zgłaszane do objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego przez podmiot 

jednoznacznie określony ze względu na charakter lub cel przedsięwzięcia, wskazane 

przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji, albo 

2) którego wybór odbywa się na zasadach wskazanych w art. 14lza–14lzf. 

 

Art. 14lza. 

1. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji dokonuje wyboru przedsięwzięć w 

sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. 

2. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji zapewnia równy dostęp do 

informacji o warunkach i sposobie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z 

planu rozwojowego oraz równe traktowanie podmiotów wnioskujących o objęcie 

wsparciem. 

3. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji dokonuje wyboru przedsięwzięć do 

objęcia wsparciem z planu rozwojowego na podstawie przepisów właściwych dla 

realizacji określonej inwestycji lub jej części. 

4. W przypadku braku przepisów właściwych, o których mowa w ust. 3, do wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem stosuje się art. 14lzb–14lzf. 

 

Art. 14lzb. 

1. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przyjmuje regulamin wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego oraz podaje go do 

publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) kryteria wyboru przedsięwzięć; 

2) termin i sposób składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu 

rozwojowego; 

3) opis procedury oceny przedsięwzięć; 

4) opis procedury ponownej oceny przedsięwzięć. 

3. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, w przypadku powierzenia części 

zadań związanych z realizacją inwestycji samorządowi województwa działającemu 

jako jednostka wspierająca planu rozwojowy, jeżeli jednocześnie nie powierza 

samorządowi województwa przyjęcia regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia 
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wsparciem, przedstawia do zaopiniowania właściwemu zarządowi województwa 

kryteria wyboru przedsięwzięć. 

Art. 14lzc. 

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji ocenia przedsięwzięcia w zakresie 

spełniania kryteriów wyboru przedsięwzięć. 

 

Art. 14lzd. 

Niezwłocznie po dokonaniu oceny przedsięwzięć, instytucja odpowiedzialna za realizację 

inwestycji informuje podmioty wnioskujące o objęcie wsparciem o wyniku oceny. 

 

Art. 14lze. 

1. Podmiotowi wnioskującemu o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, w przypadku 

nieobjęcia przedsięwzięcia wsparciem, przysługuje wniosek o ponowną ocenę 

przedsięwzięcia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi się, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w art. 14lzd, do: 

1) instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji; 

2) jednostki wspierającej plan rozwojowy, w przypadku gdy na podstawie art. 14li ust. 

1 wykonywała zadanie oceny przedsięwzięcia. 

3. Wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia zawiera w szczególności: 

1) wskazanie kryteriów wyboru przedsięwzięcia, z których oceną podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem lub 

2) wskazanie nieprawidłowości lub błędów, które wystąpiły w procesie oceny 

przedsięwzięcia. 

4. W przypadku wniesienia wniosku po terminie lub niespełniającego wymogów, o 

których mowa w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu 

rozwojowego, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie ponownej oceny 

przedsięwzięcia pozostawia wniosek o ponowną ocenę bez rozpatrzenia, o czym 

informuje podmiot, o którym mowa w ust. 1, pouczając go o możliwości wniesienia w 

tym zakresie skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 14lzf 

ust. 2. 
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5. Instytucja, o której mowa w ust. 2, dokonuje ponownej oceny przedsięwzięcia w 

terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

6. Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, może 

określać inny termin na dokonanie ponownej oceny przedsięwzięcia, nie krótszy niż 

7 dni i nie dłuższy niż 90 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

7. Instytucja, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu ponownej oceny 

przedsięwzięcia informuje podmiot wnioskujący o objęcie wsparciem o wyniku 

ponownej oceny, pouczając o prawie złożenia skargi, o której mowa w art. 14lzf 

ust. 2. 

8. Procedura ponownej oceny przedsięwzięcia nie wstrzymuje zawierania umów o 

objęcie przedsięwzięć wsparciem z planu rozwojowego z podmiotami, których 

przedsięwzięcia zostały wybrane do wsparcia. 

 

Art. 14lzf. 

1. Do postępowania w zakresie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem oraz 

ponownej oceny przedsięwzięcia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem art. 24 oraz 

przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów, które stosuje się 

odpowiednio. 

2. W przypadku ponownej negatywnej oceny przedsięwzięcia lub pozostawienia wniosku 

o ponowną ocenę przedsięwzięcia bez rozpatrzenia podmiot wnioskujący o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem 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 2022 r. poz. 329). 

3. Skarga, o której mowa w ust. 2, jest wnoszona przez podmiot wnioskujący o objęcie 

wsparciem w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 

14lze ust. 4 lub 7, bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z 

kompletną dokumentacją w sprawie. Skarga podlega wpisowi stałemu. Przepisy art. 

30c ust. 2a–6 oraz art. 30d–30i stosuje się odpowiednio. 
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Art. 14lzg. 

Przepisów art. 14lza–14lzf nie stosuje się do inwestycji albo jej części, w przypadku gdy 

odpowiednio inwestycja albo jej część jest realizowana w formie wsparcia zwrotnego, 

w tym wsparcia zwrotnego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 

1, przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie i w zakresie umowy, o której 

mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 2, albo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na podstawie i w zakresie umowy, o której mowa w art. 14lj ust. 

1 pkt 3. 

Art. 14lzh. 

1. Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji zawiera z podmiotem 

wnioskującym o objęcie wsparciem, którego przedsięwzięcie zostało wybrane do 

objęcia wsparciem z planu rozwojowego, umowę o objęcie przedsięwzięcia 

wsparciem z planu rozwojowego. 

2. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego 

określa zasady realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności: 

1) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki i termin jego realizacji; 

2) wysokość przyznanych środków oraz sposób ustalania transz, terminy i warunki 

przekazywania tych środków, a także harmonogram dokonywania wydatków przez 

ostatecznego odbiorcę wsparcia, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału; 

3) zobowiązanie do przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli przez okres wskazany w umowie; 

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia; 

5) termin i sposób rozliczenia przedsięwzięcia oraz ewentualnych zaliczek; 

6) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; 

7) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia; 

8) warunki i terminy zwrotu środków, w tym środków nieprawidłowo wykorzystanych 

lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny; 

9) zobowiązanie do prowadzenia działań informacyjnych o finansowaniu 

przedsięwzięcia ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności; 
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10) inne postanowienia umożliwiające monitorowanie i sprawozdawanie z osiągania 

wskaźników inwestycji, w ramach której jest realizowane przedsięwzięcie. 

3. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z planu rozwojowego, w tym 

wsparciem zwrotnym przyznawanym w formie pożyczki, o której mowa w art. 14ll 

ust. 2 pkt 1, określa zasady realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności: 

1) opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki i termin jego realizacji; 

2) wysokość przyznanych środków oraz sposób ustalania transz, terminy i warunki 

przekazywania tych środków oraz wysokość oprocentowania pożyczki; 

3) zobowiązanie do przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli przez okres wskazany w umowie; 

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia; 

5) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; 

6) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia; 

7) warunki i terminy zwrotu środków, w tym środków nieprawidłowo wykorzystanych 

lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny; 

8) zobowiązanie do prowadzenia działań informacyjnych o finansowaniu 

przedsięwzięcia ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności; 

9) inne postanowienia umożliwiające monitorowanie i sprawozdawanie z osiągania 

wartości docelowych oraz wskaźników inwestycji, w ramach której jest realizowane 

przedsięwzięcie. 

4. Przepisy ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 5 nie mają zastosowania do ostatecznego odbiorcy 

wsparcia będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

5. W przypadku gdy ostatecznym odbiorcą wsparcia jest państwowa jednostka 

budżetowa, zasady realizacji przedsięwzięcia określa się w porozumieniu. Przepisy 

ust. 2 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem ust. 2 pkt 6. 
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Art. 14lzi. 

1. Środki finansowe przekazane na realizację inwestycji lub jej części w formie wsparcia 

zwrotnego, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, oraz odsetki i inne przychody, a 

także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami, podlegają zwrotowi na 

rachunek: 

1) wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – w przypadku 

wsparcia finansowanego ze środków, o których mowa w art. 14ll ust. 1; 

2) instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji – w przypadku wsparcia 

zwrotnego przyznawanego w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 

1. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, instytucja odpowiedzialna za realizację 

inwestycji przekazuje na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ponownie wykorzystywane na realizację 

celów wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywnego wykorzystania tych 

środków. 

4. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego. 

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

ani podmiotów, którym mogą być przekazywane w celu ponownego wykorzystania 

zgodnie z ust. 1 pkt 1. 

6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 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. 

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

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

2) okres realizacji umowy lub porozumienia; 

3) mechanizmy zapewniające efektywność wykorzystania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1; 



- 138 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

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

za zarządzanie tymi środkami finansowymi; 

6) obowiązki sprawozdawcze wobec dysponenta. 

 

Art. 14lzj. 

W celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji reform i inwestycji na zasadach 

określonych w ustawie lub rozporządzeniu 2021/241 minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, instytucja odpowiedzialna za realizację reformy, instytucja 

odpowiedzialna za realizację inwestycji, jednostka wspierająca plan rozwojowy oraz 

ostateczni odbiorcy wsparcia przetwarzają dane osobowe. 

 

Art. 14lzk. 

Podmioty, o których mowa w art. 14lzj, są administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

Art. 14lzl. 

Dostęp do danych osobowych i informacji gromadzonych przez administratorów 

przysługuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, instytucji 

odpowiedzialnej za realizację reformy, instytucji odpowiedzialnej za realizację 

inwestycji, jednostce wspierającej plan rozwojowy i Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz właściwym jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Art. 14lzm. 

Administratorzy udostępniają sobie nawzajem dane osobowe niezbędne do realizacji ich 

zadań. 

Art. 14lzn. 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań określonych w art. 

14lzj.> 
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Art.  19. 

1. Projekt programu rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przedkładany 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej 

zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z zakresem określonym w art. 

17 ust. 1. 

1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu programu rozwoju. 

1b. (uchylony). 

1c. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1, właściwy minister przedkłada 

projekt programu rozwoju do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany przez Radę 

Ministrów w drodze uchwały. 

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany 

przez zarząd województwa w drodze uchwały. 

3a. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd powiatu jest przyjmowany przez 

radę powiatu w drodze uchwały. 

3b. Program rozwoju opracowany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

jest przyjmowany przez radę gminy w drodze uchwały. 

<3c. Program rozwoju opracowany przez organ wykonawczy związku metropolitalnego, 

związku międzygminnego albo stowarzyszenia jest przyjmowany przez organ 

stanowiący związku metropolitalnego, związku międzygminnego albo 

stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

3d. Program rozwoju opracowany przez porozumienie międzygminne jest przyjmowany 

przez właściwe rady gmin lub powiatów, w drodze uchwały, i obowiązuje od dnia 

jego przyjęcia przez ostatnią radę gminy lub powiatu.> 

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w 

drodze uchwały, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej. 

5. Krajowy program operacyjny po przyjęciu przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, 

jest przekazywany do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programów rozwoju lub 

krajowych programów operacyjnych. 
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7. Właściwy minister opracowujący program rozwoju lub minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" komunikat o: 

1) w przypadku programów rozwoju opracowywanych przez właściwego ministra: 

a) podjęciu przez Radę Ministrów uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmian, 

b) adresie strony internetowej, na której właściwy minister opracowujący program rozwoju 

zamieści treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu, 

c) terminie, od którego program rozwoju opracowany przez właściwego ministra lub jego 

zmiany będą stosowane; 

2) w przypadku krajowych programów operacyjnych: 

a) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej krajowy program operacyjny 

lub jego zmiany, 

b) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść krajowego 

programu operacyjnego oraz zmian do tego programu, 

c) terminie, od którego krajowy program operacyjny lub jego zmiany będą stosowane. 

8. [Zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłaszają w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:] 

 <Zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt (burmistrz, prezydent miasta), organ 

wykonawczy związku metropolitalnego, związku międzygminnego lub 

stowarzyszenia ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:> 

[1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju, opracowanego przez zarząd 

województwa, zarząd powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zmian;] 

<1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmiany, opracowanego 

przez zarząd województwa, zarząd powiatu, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

porozumienie międzygminne, organ wykonawczy związku metropolitalnego, związku 

międzygminnego albo stowarzyszenia;> 

2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz 

zmian do tego programu; 

3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane. 

 

<Rozdział 4a 

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza 
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Art. 24a. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonuje zadania państwa 

członkowskiego określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającym pobrexitową rezerwę 

dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1), zwanym dalej 

„rozporządzeniem BAR”. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powierzyć, na podstawie 

umowy, zadania związane z zarządzaniem wkładem finansowym lub jego częścią z 

pobrexitowej rezerwy dostosowawczej podmiotowi zarządzającemu Łódzką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną, utworzoną na podstawie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o 

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 oraz z 2021 r. poz. 

2105) albo innemu podmiotowi, będącemu jednostką sektora finansów publicznych, 

zwanemu dalej „podmiotem zarządzającym”. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności: 

1) zakres zadań związanych z zarządzaniem wkładem finansowym z pobrexitowej 

rezerwy dostosowawczej powierzonych podmiotowi zarządzającemu oraz 

harmonogram ich realizacji; 

2) wysokość i przeznaczenie środków pochodzących z wkładu finansowego z 

pobrexitowej rezerwy dostosowawczej; 

3) tryb i sposób przekazywania środków pochodzących z wkładu finansowego z 

pobrexitowej rezerwy dostosowawczej na rzecz ostatecznych odbiorców, w tym 

obowiązek udostępniania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego 

projektów umów, o których mowa w art. 24c, oraz projektów ich zmian; 

4) zobowiązanie podmiotu zarządzającego do poddania się kontroli oraz tryb kontroli 

realizacji umowy; 

5) zobowiązanie podmiotu zarządzającego do poddania się audytowi; 

6) warunki rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości występujących w 

trakcie jej realizacji; 

7) wysokość środków pomocy technicznej przeznaczonych na koszty realizacji zadań 

związanych z powierzeniem zarządzania wkładem finansowym z pobrexitowej 

rezerwy dostosowawczej; 
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8) zasady i tryb sporządzania i przekazywania informacji i sprawozdań z realizacji 

zadań przez podmiot zarządzający. 

Art. 24b. 

1. W zakresie, w jakim w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej jest udzielana: 

1) pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

2) pomoc de minimis lub 

3) pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. 

2. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 1, jest podmiot zarządzający 

lub inny podmiot określony w przepisach wykonawczych, o których mowa w ust. 3. 

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

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o 

której mowa w ust. 1, oraz podmiot udzielający 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. 

4. Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 

1, nieobjętej przepisami, o których mowa w ust. 3, lub innymi przepisami określa akt 

będący podstawą jej udzielenia. 

Art. 24c. 

Podmiot zarządzający przekazuje środki pochodzące z wkładu finansowego z 

pobrexitowej rezerwy dostosowawczej na rzecz ostatecznych odbiorców na 

podstawie umowy określającej w szczególności: 

1) zakres zadań, na realizację których przyznano środki i termin ich realizacji; 

2) wysokość przyznanych środków; 

3) zobowiązanie do przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli przez okres wskazany w umowie; 

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia; 

5) zobowiązanie do poddania się audytowi; 

6) termin i sposób rozliczenia przekazanych środków; 
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7) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; 

8) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie 

jej realizacji; 

9) warunki i terminy zwrotu środków, w tym środków nieprawidłowo wykorzystanych 

lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny. 

 

Art. 24d. 

1. W zakresie zadań państwowych jednostek budżetowych objętych finansowaniem ze 

środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz środków pomocy technicznej 

przeznaczonych na koszty realizacji tych zadań minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego zawiera porozumienia z tymi jednostkami. 

2. W przypadku zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego środki pomocy technicznej, o których mowa w ust. 1, przyznawane są w 

drodze decyzji podjętej przez tego ministra. 

3. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, oraz do decyzji, o której mowa w ust. 2, art. 

24c stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem pkt 7. 

 

Art. 24e. 

1. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zadań objętych finansowaniem 

ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej są: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w 

tym postanowień umowy, o której mowa w art. 24a ust. 2, umowy o której mowa w 

art. 24c, lub porozumienia, o którym mowa w art. 24d ust. 1, 

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. 3, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy. 

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, wzywa do zwrotu środków w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania-jeżeli do zwrotu środków jest 
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obowiązany podmiot zarządzający lub państwowa jednostka budżetowa objęta 

finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej; 

2) podmiot zarządzający, wzywa do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania – jeżeli do zwrotu środków jest obowiązany ostateczny 

odbiorca. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego albo podmiot zarządzający, wydaje decyzję określającą 

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. 

4. Do spraw dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na 

realizację działań związanych z finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej, a także odsetek od tych środków i od tych należności, 

nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się: 

1) przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego; 

2) odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w 

sprawach w niej nieuregulowanych przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

Art. 24f. 

1. Audyt, o którym mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia BAR, prowadzi Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Audyt może być prowadzony w podmiotach i instytucjach systemu wdrażania BAR, w 

szczególności: 

1) u ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

2) w podmiocie zarządzającym; 

3) w państwowych jednostkach budżetowych objętych finansowaniem ze środków 

pobrexitowej rezerwy dostosowawczej; 

4) u ostatecznych odbiorców; 

5) w innych podmiotach oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, 

działających na własny rachunek uczestniczących przy wdrażaniu pobrexitowej 

rezerwy dostosowawczej. 
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3. Audyt jest realizowany na zasadach stosowanych przy audycie krajowego programu 

operacyjnego i krajowego programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Rozdział 4b 

Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Art. 24g. 

1. Fundusz Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Funduszem”, jest państwowym 

funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań polegających na wsparciu 

działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu 

społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju 

społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach 

określonych w umowie z dysponentem Funduszu. 

 

Art. 24h. 

 1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) odsetek: 

a) od środków, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, 

b) o których mowa w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych 

– z wyłączeniem przypadków, w których zwrot środków albo zapłata odsetek następuje 

przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta; 

2) dotacji z budżetu państwa; 

3) odsetek od lokat środków Funduszu; 

4) wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z 

oprocentowaniem; 
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5) innych wpływów. 

2. Instytucje, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, przekazują otrzymane odsetki, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, na rachunek Funduszu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich 

ustalenia i rozliczenia. 

Art. 24i. 

1. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w art. 24g ust. 3, jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych odbywa się w trybie otwartego 

konkursu ofert. 

2. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej na realizację w trybie otwartego 

konkursu ofert zadań, o których mowa w art. 24g ust. 3, zawiera z jednostką 

niezaliczaną do sektora finansów publicznych umowę. 

3. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, z którymi została zawarta 

umowa, o której mowa w ust. 2, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej 

ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków 

wydatków oraz posiadania odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego tylko 

do obsługi tych środków. 

Art. 24j. 

Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych ze 

środków Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania.> 

 

Art.  25. 

Za prawidłową realizację programu odpowiada: 

1) w przypadku programu operacyjnego - instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa; 

[2) w przypadku programu rozwoju - odpowiednio właściwy minister, zarząd województwa, 

zarząd powiatu albo wójt (burmistrz, prezydent miasta).] 

<2) w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister, zarząd 

województwa, zarząd powiatu, wójt (burmistrz, prezydent miasta), organ 

wykonawczy związku metropolitalnego, związku międzygminnego lub 

stowarzyszenia.> 
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U S T A W A   z dnia  13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1251 oraz z 2021 r. poz. 1529) 

Art.  10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, 

urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2) (uchylony); 

3) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz 

kontrola przestrzegania obowiązku: 

a) (uchylona), 

b) informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c) opłacania składek na Fundusz Pracy, 

d) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f) prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1265, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 

19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; 

4) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

5) (uchylony); 

5a) kontrola spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby 

zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 544), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z 

http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(18(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(19(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(19(d))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(19(fa))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(19(ga))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(19(ga))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(85)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(85(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18301953?cm=DOCUMENT
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wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru 

rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach; 

6) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a) nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 

37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b) nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, 

w zakresie swoich kompetencji; 

7) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym wypadkom, 

b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy; 

http://lex.senat.pl/#/document/18301953?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67655451?unitId=art(35)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67655451?unitId=art(37)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67655451?unitId=art(37)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67655451?unitId=art(37)ust(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67655451?unitId=art(9)ust(4)&cm=DOCUMENT
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8) współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9) kontrola: 

a) przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z dnia 

22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 706) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów 

inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

- oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

- środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

- urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b) prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzanego w 

zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera informacje mające 

związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a) kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924); 

10) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12) wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13) (uchylony); 

14) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206); 

14a) udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 
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korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w 

zakresie: 

a) dostępu do zatrudnienia, 

b) warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 

powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c) dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d) zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków 

zawodowych i rad pracowników, 

e) dostępu do szkoleń, 

f) dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g) dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników, 

h) pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

14b) ściganie wykroczeń, o których mowa w [art. 106 i art. 107] <art. 106–108> ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), 

oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

15) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 

stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

15a) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), w zakresie paliw 

ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 

15b) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

15c) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w 
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zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub 

wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; 

15d) kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: 

a) obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, 

b) dokonywania wpłat do PPK. 

16) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz 

którego taka praca jest świadczona; 

2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3) osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

Art.  13. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 
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1) pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne 

- na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby 

wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę 

świadczenia tej pracy, 

2) podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

3) podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy, 

3a) przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

4) pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym w ustawie z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, 

5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej 

przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez 

przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania takim osobom 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę<,< 

<6) podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie 

obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy> 

- zwani dalej "podmiotami kontrolowanymi". 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88 i 646) 
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Art.  4. 

1. Zadaniem Agencji jest wspieranie: 

1) inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz 

przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

2) przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, 

powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw 

rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego; 

4) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych lub ich związków oraz spółdzielni 

rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników 

(Dz. U. poz. 2073) lub ich związków; 

5) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii; 

6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania kredytów na zasadach 

określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce; 

7) zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, 

owce, kozy, świnie lub konie; 

[8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju 

wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej 

lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo.] 

<8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, 

rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej 

Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej – 

rybołówstwo lub Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.> 

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez: 

1) dopłatę do odsetek od kredytów bankowych; 

2) częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; 

3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym; 

4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o 

szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6; 
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5) finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 

4, 5, 7 i 8. 

3. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym 

tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w szczególności przez dopłatę do 

odsetek od kredytów bankowych lub częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na 

zakup nieruchomości rolnych, które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład, 

z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości nabywanej nieruchomości, a 

okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat. 

4. Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytu 

bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są realizowane przez Agencję za 

pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. 

5. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje 

o swoich działaniach i promuje je. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji 

zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych 

zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i 

rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów uzależnia udzielenie wsparcia 

na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od wysokości i zakresu szkód oszacowanych 

przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich 

wystąpienia, ujętych w protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie 

wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu 

oszacowania szkód. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706) 

Art.  8. 

1. Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą, któremu przyznano promesę kredytu 

technologicznego, umowę o udzielenie kredytu technologicznego po otrzymaniu 
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informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu przez przedsiębiorcę promesy 

premii technologicznej. 

2. (uchylony). 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii 

technologicznej, która jest równocześnie umową o dofinansowanie projektu w rozumieniu 

art. 2 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

[3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej nie 

później niż do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.] 

<3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej 

nie później niż do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 

2022–2027, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 407) 

Art.  16a. 

1. Organem właściwym w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie 

uregulowanym w ustawie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 
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2. Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy w szczególności: 

1) wydawanie opinii, o których mowa w art. 3b ust. 1; 

2) wydawanie opinii, o których mowa w art. 133b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

[3) upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa publiczno-

prywatnego, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych, o których mowa w art. 

34 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 2020 r. 

poz. 818);] 

<3) upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa publiczno-

prywatnego, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych, o których mowa 

w art. 34 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 2020 r. poz. 818) i w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …);> 

4) przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów stosowanych przy 

planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego; 

5) prowadzenie bazy partnerstw publiczno-prywatnych; 

6) wsparcie merytoryczne podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia; 

7) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym 

stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. 

3. Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

Spółce Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010, 2219 i 2349), wykonywanie zadań 

związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Art.  18. 

1. [Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 

zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem 

środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(133(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(34)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(34)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18884047?unitId=art(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1057) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.]  

<Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 

100 000 000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z 

wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o 

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

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …) oraz ustawie z dnia 11 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i programów, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.> Udzielając zgody, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ planowanych 

wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych. 

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek podmiotu publicznego zawierający: 

1) określenie podmiotu publicznego; 

2) określenie planowanego przedsięwzięcia; 

3) przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w poszczególnych 

okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje zgodę albo odmawia wydania 

zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są 

decyzją administracyjną. 

4. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, 

na realizację tego samego przedsięwzięcia w przypadku zmiany danych określonych w 

ust. 2 pkt 3. Do ponownego wniosku ust. 3 stosuje się. 

5. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zabezpieczenia finansowania przedsięwzięcia z 

budżetu państwa. 

6. Podmiot publiczny może unieważnić postępowanie w sprawie wyboru partnera 

prywatnego, jeżeli minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówi udzielenia 

zgody, o której mowa w ust. 1, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie 

została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentach koncesji lub innej 

dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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U S T A W A   z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.) 

Art.  2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw 

budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego 

do spraw instytucji finansowych; 

2) zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta; 

3) układzie zadaniowym - rozumie się przez to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu 

państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji 

państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz: 

a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, 

b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w 

ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione 

- wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami 

stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub 

opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów; 

4) odrębnych ustawach - rozumie się przez to ustawy inne niż niniejsza ustawa oraz ustawa 

budżetowa; 

[5) środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 

2, 4 i 5a-5c;] 

<5) środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 1, 2, 4 i 5a–5d;> 

6) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

7) jednostce w dziale - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych podległą 

ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego 

nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy 

ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego 

nadzorowany; 
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8) dysponencie części budżetowej - rozumie się przez to kierowników jednostek oraz organy 

wymienione w art. 139 ust. 2, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, 

wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa 

w art. 114 ust. 3 pkt 2, dysponujących częściami budżetu państwa; 

9) scenariuszu makroekonomicznym - rozumie się przez to scenariusz przedstawiający 

realistyczne prognozy makroekonomiczne, obejmujące w szczególności założenia 

dotyczące kształtowania się: podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz celów 

dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 

rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu 

Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. 

zm.), państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w 

art. 112aa ust. 1. 

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); 

2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy 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 i 2327); 

<2b) środki, o których mowa w art. 202 ust. 4;> 

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; 
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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, 

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: 
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[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;] 

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

rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, 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,] 

<a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz celu 

Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg),> 

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; 

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 
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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.);] 

<5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych 2014–2020; 

5b) Środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie 

deprywacji materialnej; 

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.), 

oraz środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 

2021 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę” i uchylającym rozporządzenia 

(UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 38);> 

<5d) środki pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 

2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, 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.  61. 

1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 
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1) w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 - minister, wojewoda, 

inni dysponenci części budżetowych oraz inni kierownicy państwowych jednostek 

budżetowych; 

2) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6: 

a) instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", 

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, 

b) będący jednostkami sektora finansów publicznych: operatorzy programów, instytucje 

pośredniczące, instytucje wdrażające lub instytucje, które podpisały z beneficjentem 

umowę o dofinansowanie, jeżeli posiadają upoważnienie od instytucji zarządzającej, 

organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", 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 w przypadku instytucji wdrażającej lub instytucji, która podpisała z beneficjentem 

umowę o dofinansowanie - od tak upoważnionych instytucji pośredniczącej lub operatora 

programu; 

3) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy do 

właściwości tego organu - naczelnik urzędu skarbowego, a w przypadku grzywien 

nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 

skarbowe przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego; 

4) w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa; 

5) w stosunku do należności stanowiących przychody państwowego funduszu celowego - 

dysponent państwowego funduszu celowego. 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1) Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

[2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), zwanej dalej "ustawą o 

pomocy społecznej", albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
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polityki rozwoju, zwanej dalej "ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju", albo 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818), zwanej dalej "ustawą o zasadach realizacji programów", organ odpowiedzialny za 

wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", 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 - od decyzji wydanej 

przez operatora programu, instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą lub instytucję, 

która podpisała z beneficjentem umowę o dofinansowanie, będących jednostkami sektora 

finansów publicznych;] 

<2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. 

poz. 1, 66 i ...), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, albo ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą 

o zasadach realizacji programów”, albo ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021–2027 (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zasadach realizacji programów 

2021–2027”, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, 

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 – od decyzji wydanej przez operatora programu, 

instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą lub instytucję, która podpisała z 

beneficjentem umowę o dofinansowanie, będących jednostkami sektora finansów 

publicznych;> 

2a) organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli 

rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez organ, 

o którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej; 
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3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2015 

r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) albo organ pełniący 

funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466 oraz z 2019 r. poz. 2020) - od decyzji 

wydanej przez instytucję pośredniczącą; 

3a) dyrektor izby administracji skarbowej - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 

naczelnika urzędu skarbowego; 

4) samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta 

części budżetowej. 

4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą, organ 

odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" oraz 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, nie służy 

odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją 

wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji. 

Art.  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 

<1a) wypłaty salda, o którym mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 

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 
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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.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, w odniesieniu do roku obrachunkowego 

obejmującego okres 1 lipca 2029 r. – 30 czerwca 2030 r., 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 późn. 

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 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.] 

<3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 2.> 

<Art. 66b. 

1. Decyzję o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania do zwrotu środków, o 

których mowa w art. 60 pkt 6, wydaje się przed upływem pięciu lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym decyzja, o której mowa w art. 189 ust. 3b, albo decyzja, o 

której mowa w 207 ust. 9, stała się ostateczna. 
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2. Osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w 

art. 60 pkt 6, ustala się według stanu z dnia powstania naruszeń określonych w art. 

189 ust. 3 lub w art. 207 ust. 1. 

3. Zobowiązanie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za 

zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 pkt 6, przedawnia się z 

upływem 5 lat, licząc od dnia: 

1) w którym decyzja ta stała się ostateczna albo 

2) o którym mowa w art. 66a ust. 1 pkt 1a i 2 

– w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.> 

 

Art.  153. 

1. Minister Finansów, na wniosek dysponenta części budżetowej, może udzielić zapewnienia 

finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w danym roku budżetowym, jeżeli 

środki na ten cel zostały ujęte w rezerwie celowej, oraz w kolejnych latach: 

[1) projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;] 

<1) projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1–

5c i 6;> 

2) wydatków bieżących lub inwestycyjnych; 

3) programów wieloletnich. 

2. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb składania 

wniosków, o których mowa w ust. 1, wzór wniosku i niezbędne dokumenty, mając na 

względzie właściwość podmiotów realizujących zadania, zakres przedmiotowy tych zadań 

oraz efektywność wykorzystania środków budżetu państwa. 

 

Art.  154. 

1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 3-6, Minister Finansów w 

porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, 

nie później niż do dnia 15 października, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 140 

ust. 2 pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa 

i rezerw przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich 

skutków. 
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2. Właściwi ministrowie lub inni dysponenci części budżetowych występują do Ministra 

Finansów do dnia 30 września o podział rezerw celowych, w wyniku którego następuje 

zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są 

wojewodowie. 

3. Podziału rezerwy celowej na finansowanie zadań, dla których udzielone zostały 

zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, Minister Finansów 

dokonuje nie później niż do dnia 20 grudnia. 

4. Podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian 

organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych dokonuje 

Rada Ministrów, uwzględniając wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych 

jednostkach. 

5. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, dokonuje 

Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

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

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz na Wspólną Politykę Rolną dokonuje Minister 

Finansów, na wniosek ministrów właściwych do spraw: rybołówstwa, rozwoju wsi i 

rynków rolnych, a rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programu finansowanego 

z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym dokonuje Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego.] 

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

udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz na Wspólną Politykę Rolną dokonuje 

Minister Finansów, na wniosek ministrów właściwych do spraw: rybołówstwa, 

rozwoju wsi i rynków rolnych, a rezerwy celowej przeznaczonej na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej 
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dokonuje Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego.> 

7. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 9, wyłącznie na cel, na jaki 

zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków. 

8. Zmiana klasyfikacji wydatków, o której mowa w ust. 7, może być dokonana przez Ministra 

Finansów w porozumieniu z właściwym ministrem lub innym dysponentem części 

budżetowej nie później niż do dnia 15 listopada. W przypadku rezerw celowych, o 

których mowa w ust. 3, zmiana klasyfikacji wydatków może nastąpić do dnia 20 grudnia, 

a w przypadku rezerw celowych, o których mowa w ust. 5 i 6 - do końca roku 

budżetowego. 

9. Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do 

spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 

 

Art.  181. 

1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 9, z 

upływem roku budżetowego. 

2. Nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, w 

drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do 

spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się 

przepisów ust. 1, w szczegółowości określonej w art. 116 ust. 2, i ostateczny termin ich 

dokonania, nie dłuższy niż 31 marca następnego roku budżetowego. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów uwzględni terminy 

zakończenia procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, stopień 

zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w przypadku wydatków 

inwestycyjnych - zrealizowany, ale niezafakturowany zakres zadań rzeczowych danej 

inwestycji. 

4. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie mogą być ujęte wydatki, które w toku realizacji 

budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 oraz art. 173 ust. 2. 

5. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w ust. 2, Minister Finansów, do dnia 31 

grudnia roku budżetowego, przekazuje na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego 

rachunku bieżącego budżetu państwa. 

[6. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, może: 
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1) wskazać środki finansowe przeznaczone na: 

a) integrację społeczną, 

b) poprawę jakości kształcenia, 

c) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw 

- w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego, do których nie stosuje się przepisów ust. 5, uwzględniając rodzaje 

beneficjentów, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy ich realizacji; 

2) wskazać, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, środki finansowe przeznaczone na 

realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich innych niż 

wymienione w pkt 1, do których nie stosuje się przepisów ust. 5, uwzględniając rodzaje 

beneficjentów realizujących projekty, rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy 

ich realizacji, mając na uwadze sprawne funkcjonowanie programu, projektu lub zadania. 

7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 6, pozostają na rachunkach beneficjentów 

realizujących projekty lub zadania z udziałem środków europejskich i mogą być 

wydatkowane w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.] 

8. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów 

podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa na wyodrębniony rachunek 

dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie 21 dni od dnia 

określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2. 

9. Minister Finansów może, na wniosek dysponenta części budżetowej, wyrazić zgodę na 

regulowanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego 

w ciężar planu wydatków tego roku w terminie do 9 dni roboczych roku następnego. 

 

Art.  186. 

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na: 

1) realizację projektów przez jednostki budżetowe; 

2) płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; 

3) dotacje celowe dla beneficjentów; 

4) realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe; 

5) realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami[.] <;> 
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<6) realizację planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.> 

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.] 

<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 zasadach 

realizacji programów 2021–2027, 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, albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i 

uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014, 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 
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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 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.] 

<3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 

lub niezwrócenia niewykorzystanej części zaliczki w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a, od 

środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się 

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 

przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia zwrócenia 

niewykorzystanej części zaliczki.> 

3a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która 

podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do: 

1) zapłaty odsetek lub 

2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności 

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3b. [Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący funkcję 

instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji wdrażającej w 

rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy o zasadach 

realizacji programów albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub 

pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 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:] 

 <Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący 

funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji 
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wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo 

ustawy o zasadach realizacji programów, albo ustawy o zasadach realizacji 

programów 2021–2027, albo ustawy o pomocy społecznej 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 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.] 

<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, albo w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–

2027, 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. 
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[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 

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.  190. 

W przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest 

jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać 
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ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy 

od dnia jego poniesienia.] 

<Art. 190. 

W przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest 

jednostka sektora finansów publicznych: 

1) wydatek kwalifikowalny rozliczany w sposób określony w art. 67 ust. 1 lit. a 

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 lub w sposób określony w art. 53 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego 

powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w 

terminie do 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym został 

poniesiony; 

2) wydatek kwalifikowalny rozliczany w sposób określony w art. 67 ust. 1 lit. b–e 

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 lub w sposób określony w art. 53 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia ogólnego 

powinien zostać ujęty we wniosku o płatność po spełnieniu warunków określonych w 

umowie lub decyzji o dofinansowaniu, nie później niż we wniosku o płatność 

końcową.> 
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Art.  192. 

[1. Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na 

płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz 

agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.] 

<1. Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

środki na płatności na rzecz beneficjentów, w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej – 

na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach, a w przypadku 

planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju – na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „PFR”.> 

2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż łączny limit wydatków 

dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich, określony w budżecie 

środków europejskich. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie 

realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w 

ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. 

4. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

dokonywanie wypłat, o których mowa w ust. 3, i przekazać środki na rachunek 

prowadzony przez ten Bank. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Ministrowi Finansów 

kwartalne prognozy płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. W 

odniesieniu do programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego albo Europejskiego Funduszu Rybackiego prognozy przekazuje minister 

właściwy do spraw rybołówstwa, w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 4 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw 

rynków rolnych, a w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b - 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6. Minister Finansów informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego o kwocie środków wypłaconych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego beneficjentom w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
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europejskich, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. 

7. Minister Finansów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw rozwoju 

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

spraw rybołówstwa o kwocie środków przekazanych przez Komisję Europejską w 

związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o 

odsetkach narosłych od tych środków w ramach poszczególnych programów. 

 

Art.  193. 

1. Jednostki realizujące program finansowany z udziałem środków europejskich mogą 

zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z decyzji 

o dofinansowaniu lub umów z beneficjentami programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego 

programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 122 

ust. 1 pkt 2 lit. c. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów, w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, informacje o 

wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów w ramach 

poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i 

planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów zaopiniowany przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, może podjąć decyzję o wstrzymaniu zaciągania 

zobowiązań w ramach danego programu w przypadku zagrożenia wykonania planu 

dochodów budżetu z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków 

europejskich, określonych w ustawie budżetowej. 

4. Na wniosek instytucji zarządzającej lub 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, minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, może wyrazić 

zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających łączną kwotę wydatków programu, o 

której mowa w ust. 1. [O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego informuje Radę Ministrów.]  
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5. Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków w ramach programu 

operacyjnego nie może przekroczyć wieloletniego limitu zobowiązań budżetu państwa 

określonego w załączniku do ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 122. 

 

Art.  194. 

1. Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

zaopiniowany przez właściwego dysponenta części budżetowej, dokonuje przeniesień 

między częściami i działami budżetu państwa wydatków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rybackiego 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, także na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie informuje Radę Ministrów 

o przyczynach wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

negatywnej opinii właściwego dysponenta części budżetowej. Rada Ministrów może 

uchylić decyzję Ministra Finansów o przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

30 dni od dnia poinformowania o podjęciu decyzji. 

4. Właściwy dysponent części budżetowej może dokonywać przeniesień pomiędzy 

programami finansowanymi z udziałem środków europejskich w ramach części i działu 

klasyfikacji wydatków. [Przeniesienie wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 4.] <Przeniesienie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 4.> 

4a. O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje 

niezwłocznie Ministra Finansów. 

5. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych dokonuje przeniesień między częściami i działami 
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w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a w 

ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b, przeniesień 

między działami Minister Finansów dokonuje na wniosek ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

<5a. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

dokonuje przeniesień między częściami i działami w ramach wydatków z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu 

Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.> 

6. Właściwy dysponent części budżetowej może dokonywać przeniesień w ramach części i 

działu klasyfikacji wydatków z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. 

 

Art.  202. 

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 

2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi Narodowy Bank Polski 

lub Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów rachunku bankowego. 

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa 

Krajowego dokonują wypłat na podstawie dyspozycji Ministra Finansów lub jego 

pełnomocników, a w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na 

podstawie dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

<4. Środki finansowe pozostałe po zakończeniu realizacji programów finansowanych ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na rachunkach, o których 

mowa w ust. 1, są wykorzystywane na realizację zadań w ramach celu Europejska 

Współpraca Terytorialna lub programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

lub programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg). 

5. W celu ponownego wykorzystania środków, o których mowa w ust. 4, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego otwiera w Narodowym Banku Polskim 

rachunek do ich obsługi. 

6. Środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 5, są uruchamiane przez 

Narodowy Bank Polski wyłącznie na podstawie dyspozycji ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego.> 
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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".] 

<1. Szczegółowe warunki dofinansowania: 

1) projektu – określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub 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, albo 

w art. 2 pkt 32 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027 – z wyłączeniem 

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg); 

2) 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; 

3) projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej – określają umowy, o których 

mowa w art. 134n ust. 1 pkt 7 lit. a oraz art. 134o ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej; 
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4) projektu finansowanego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – określa 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;] 

<4a) zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy 

o zasadach realizacji programów albo w art. 2 pkt 38 ustawy o zasadach realizacji 

programów 2021–2027, 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;> 

<4b) w zakresie programu finansowanego ze środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 

lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 

21, z późn. zm.) – zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 

134n ust. 1 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, 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 w 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: 
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1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 

podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 

2) (uchylony), 

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. 
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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 

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] 

<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 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027, albo 

2) pełniący funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, o których 

mowa w ustawie o pomocy społecznej, 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, oraz zawierającą 

pouczenie o sankcji wynikającej z ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 7. 
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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 

beneficjentem umowę o dofinansowanie, będących jednostkami sektora finansów 

publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9.] 

<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 

art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027, 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 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. 
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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 <, albo> 

<4) instytucję pośredniczącą, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej > 

- 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. 209a. 

1. Przepisów art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, art. 171, art. 187–191, art. 192 ust. 5 i 6, art. 

193, art. 194, art. 206 oraz art. 207 nie stosuje się do planu rozwojowego, o którym 

mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który jest 

finansowany zgodnie z odrębnymi ustawami. 

2. Środki europejskie w części dotyczącej planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 

pkt 7aa ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który jest finansowany 

zgodnie z odrębnymi ustawami, są przekazywane PFR przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na podstawie zlecenia płatności 

wystawionego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pod 

warunkiem dostępności środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d. 
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4. Do zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, przekazanych PFR, przepisy art. 169 

stosuje się odpowiednio.> 

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.] 

<1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 

w systemie teleinformatycznym. 

1a. Zgłoszenie podmiotu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, odbywa się za 

pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, o 

której mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.> 

<1b. Minister Finansów udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w 

ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

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, instytucji audytowej oraz beneficjentom projektów grantowych. 

1c. Minister Finansów udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w 

ust. 1, beneficjentom w zakresie ich własnego statusu.> 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, 
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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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1384) 

Art.  20. 

1. Do zadań Centrum należy: 

1) finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: 

a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 

b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów 

badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych 

ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych 

realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 

międzynarodowych urządzeń badawczych, 

c) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym 

mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego 

zespołu naukowego, 

d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia 

naukowe; 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(360)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(360)ust(2)&cm=DOCUMENT
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2) finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do zakresu 

badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

3) nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań 

podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b; 

5) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum 

konkursach, o których mowa w ust. 2; 

6) inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań 

podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury 

narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań; 

8) finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem 

określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do finansowania w drodze 

konkursów. 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może współpracować z 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na 

wsparcie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań 

podstawowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz upowszechniania nauki. 

[6. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (z. U. z 2018 r. poz. 1431 

i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). 

7. W zakresie realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum może wykonywać również inne zadania niż 

wskazane w ust. 1.] 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(360)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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<6. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa 

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

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 818), i programów, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …). 

7. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i programów, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Centrum może 

wykonywać również inne zadania niż wskazane w ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1861) 

Art.  30. 

1. Do zadań Centrum należy także: 

1) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych 

form ich transferu do gospodarki; 

2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub 

prac rozwojowych; 

3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań aplikacyjnych, o 

których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

4) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 

4a) finansowanie badań aplikacyjnych realizowanych w formie niepodlegających 

współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych 

realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(4)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych przy 

wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 

badawczych; 

5) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i 

ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; 

6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 

7) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych 

na te cele. 

2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów 

adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może, na podstawie umów, 

współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

[5. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818). 

6. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 

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

perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum może wykonywać również inne zadania niż 

wskazane w ust. 1.] 

<5. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa 

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

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 818), i programów, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …). 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(360)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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6. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, i programów, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Centrum może 

wykonywać również inne zadania niż wskazane w ust. 1.> 

<7. Do realizacji przez Centrum zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, nie stosuje się 

przepisów rozdziału 4. Realizacja tych zadań odbywa się zgodnie z przepisami ustaw, 

o których mowa w ust. 5 i 6.> 

<Art. 30b. 

1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc finansowa w ramach 

programu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027. 

2. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem, o którym 

mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez 

Centrum pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność 

realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej 

pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.> 

 

Art.  33. 

[1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30.] 

<1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z 

realizacją zadań, o których mowa w art. 27, art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2.> 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, 

w tym: 

1) przeznaczenie pomocy, 
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2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3) sposób kumulowania pomocy, 

4) maksymalne wielkości pomocy 

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

633) 

Art.  115. 

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej: 

1) ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią 

medyczną; 

2) z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych 

przepisów. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy 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 i 2327) oraz w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 

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

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).] 

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …), w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. ...).> 

3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem 

http://lex.senat.pl/#/document/17316896?unitId=art(5)pkt(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 

2 i 3, może przyznać: 

1) minister właściwy do spraw zdrowia: 

a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej - co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, 

b) spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej - co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, 

c) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna; 

2) inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: 

a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej - co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, 

b) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem 

tworzącym. 

4a. Podmiot leczniczy może uzyskać dotację od podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz 

jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 

1 pkt 2 i 3, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, 

została wydana pozytywna opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie przepisów tej ustawy. 

4b. Podmiot leczniczy ubiegający się o dotację, o której mowa w ust. 4, przedkłada 

właściwemu organowi pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 

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

publicznych, wraz z wnioskiem o dotację. 

5. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(95(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(95(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
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6. Dotacja, o której mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

303 i 2122) 

Art.  7. 

1. Do zadań własnych Agencji należy: 

1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, w tym 

obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 

z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa; 

2) obrót mieniem, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz 

infrastruktury; 

3) przejmowanie i nabywanie mienia; 

4) uporządkowanie stanu prawnego mienia; 

5) prowadzenie ewidencji mienia, w tym mienia Skarbu Państwa, powierzonego lub 

użyczonego Agencji do zagospodarowania; 

6) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a 

także związanej z nimi infrastruktury; 

7) prowadzenie działalności gospodarczej; 

8) sporządzanie projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego 

i internatowego i przedstawianie go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia; 

9) budowanie domów mieszkalnych; 

10) wytwarzanie, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
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wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545); 

11) gospodarowanie dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym; 

12) użytkowanie lasów przekazanych Agencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach lub niniejszej ustawy; 

13) współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami 

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 

29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o 

znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 

14) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, organizacja przedsięwzięć 

związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów 

lotniczych; 

15) realizacja zadań w zakresie inwestycji budowlanych i zakupów nieruchomości oraz 

ulepszeń posiadanych zasobów mienia, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich 

obsługi zaciągniętych na te cele, oraz zakupów innych środków trwałych, a także wartości 

niematerialnych i prawnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9, 11 i 15, Agencja realizuje w zakresie 

wynikającym z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

[3. Agencja może także nabywać mienie w związku z wdrażaniem programów operacyjnych, o 

których mowa w ustawie 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 i 2327), oraz 

projektów, o których mowa w rozdziale 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 2020 r. poz. 818).] 

<3. Agencja może także nabywać mienie w związku z wdrażaniem programów 

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

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …), oraz 

projektów, o których mowa w rozdziale 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 2020 r. poz. 818) i w rozdziale 13 ustawy z dnia 24 
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marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …).> 

4. Projekt 3-letniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego sporządza 

się na dany rok budżetowy i 2 następne w terminie do dnia 1 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

5. Agencja jest obowiązana uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej w 

każdym przypadku współpracy, o której mowa w ust. 1 pkt 13. Minister Obrony 

Narodowej wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania Prezesa 

Agencji. Brak opinii w tym terminie jest równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. 

 

Art.  9. 

1. Do zadań zleconych Agencji należy w szczególności: 

1) wykonywanie powierzonych jej przez Ministra Obrony Narodowej zadań w zakresie 

gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz inwestycji i remontów zasobów 

mieszkaniowych i internatowych, w tym: 

a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych 

i internatowych, 

b) planowania i realizowania inwestycji, w tym budowy, zakupów i ulepszeń oraz remontów 

budynków, lokali mieszkalnych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, w tym 

spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, a także zakupów 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z dotacji budżetowej, 

c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje 

dotację budżetową, 

d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych 

znajdujących się w dyspozycji Agencji; 

2) wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875, 1709 i 2400) i 

przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1644 oraz z 2021 r. poz. 8); 

3) prowadzenie na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowań o udzielenie 

http://lex.senat.pl/#/document/16797870?cm=DOCUMENT
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zamówień publicznych oraz zawieranie umów wynikających z tych postępowań 

finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej; 

4) wykonywanie umów zawartych między Ministrem Obrony Narodowej a Agencją, na 

podstawie których przekazaniu podlegają kompleksy magazynowe; 

5) prowadzenie przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych do dalszego prowadzenia, o których mowa w pkt 3, 

wszczętych i niezakończonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub 

jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi; 

6) obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 

z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa, inny niż określony w art. 7 ust. 1 pkt 1; 

[7) realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz 

występowanie o dofinansowanie, realizowanie oraz rozliczanie projektów, o których 

mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 

zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej;] 

<7) realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych, o których 

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

oraz występowanie o dofinansowanie, realizowanie oraz rozliczanie projektów, o 

których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 i w rozdziale 13 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027, w zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej.> 

8) zbywanie podmiotom wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej mienia ruchomego 

przekazanego Agencji przez tego Ministra. 

2. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych 

pochodzących z przychodów przeznaczonych na realizację zadań Agencji, pożyczek i 
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kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i 

materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania urzędowi obsługującemu 

Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanym. Umowa o użytkowanie określa w 

szczególności zasady użytkowania i warunki płatności. 

3. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków 

zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych 

postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra 

Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W 

takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków finansowych Agencji, 

z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony 

Narodowej ze środków finansowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

ten Minister. 

4. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony 

Narodowej i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej 

przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy 

określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z 

uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków 

finansowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 422, z późn. zm.) 

Art.  14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1) nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-

skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", oraz 

dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej 

"komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 
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2) kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3) realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 

4) nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-117, 

art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 

127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133; 

5) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

5a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 

Ordynacji podatkowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji 

podatkowej; 

6) realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15-16a i 16c; 

7) wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

8) (uchylony); 

8a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania; 

9) zlecanie i koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych oraz nadzorowanie ich przebiegu, z wyjątkiem kontroli celno-

skarbowych, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 5; 

10) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w zakresie: 

[a) systemu zarządzania i kontroli krajowych programów operacyjnych w instytucjach 

zarządzających,] 

<a) systemu zarządzania i kontroli krajowych programów operacyjnych i krajowych 

programów w instytucjach zarządzających,> 

b) systemu wspólnej polityki rolnej, 

c) bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przy wdrażaniu 

programów operacyjnych i wspólnej polityki rolnej; 
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10a) nadzór nad audytem i jego koordynowanie w odniesieniu do gospodarowania środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) w zakresie audytu: 

a) systemu zarządzania i kontroli programów krajowych w instytucjach systemu wdrażania, z 

wyłączeniem instytucji zarządzających, 

[b) regionalnych programów operacyjnych, 

c) operacji wspólnej polityki rolnej;] 

<b) systemu zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych i 

regionalnych programów, 

c) operacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych, krajowych programów 

i regionalnych programów oraz wspólnej polityki rolnej;> 

10b) koordynowanie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7; 

<10c) audyt gospodarowania środkami w ramach planu rozwojowego, o którym mowa 

w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. …); 

10d) audyt gospodarowania środkami w ramach pobrexitowej rezerwy 

dostosowawczej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę 

dostosowawczą (Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1);> 

11) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12) wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13) wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 

(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 
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[14) wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 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), art. 

31 ust. 4 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), art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na 

rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania 

przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 112) 

oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 

sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów 

współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument 

Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, str. 12);] 

<14) wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 

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.), art. 31 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 

http://lex.senat.pl/#/document/68384698?unitId=art(123)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68408825?unitId=art(31)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68408825?unitId=art(31)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68429053?unitId=art(25)ust(1)lit(b)&cm=DOCUMENT
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2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. 

Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1, z późn. zm.), art. 25 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, 

zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz. Urz. 

UE L 150 z 20.05.2014, str. 112, z późn. zm.), art. 20 ust. 2 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej 

finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 

z 19.08.2014, str. 12, z późn. zm.), art. 77 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 

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.) 

oraz art. 48 ust. 1 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 94);> 

<14a) wykonywanie funkcji organu odpowiedzialnego za audyt, o którym mowa w art. 

22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 

2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

(Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.); 

14b) wykonywanie funkcji niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 

14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z 
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dnia 6 października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą 

(Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 1);> 

15) wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) nr 

1306/2013; 

16) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

17) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 

w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18) wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącego 

dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego 

i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. Urz. UE L 248/1 z 

18.09.2013, str. 1); 

<18a) przekazywanie Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) na jego wniosek posiadanych dokumentów lub informacji dotyczących 

prowadzonego przez OLAF dochodzenia administracyjnego;> 

19) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

20a) współdziałanie, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej; 

20b) pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych; 

20c) pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

20d) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego 

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów; 

http://lex.senat.pl/#/document/68384701?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67569835?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68563093?unitId=art(6)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68354376?unitId=art(3)ust(4)&cm=DOCUMENT
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21) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły oraz dyrektorów 

komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki 

kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

Art.  25. 

1. Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy: 

1) nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-

skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 

1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 

1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133; 

2) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do 

naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych, z 

wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 83 ust. 1; 

3) rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach; 

4) wykonywanie czynności audytowych; 

5) wykonywanie audytów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10a i w art. 95 ust. 1 pkt 2-7; 

<5a) wykonywanie kontroli transakcji, o których mowa w tytule V w rozdziale III 

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013;> 

6) ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie 

prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych; 

7) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu 

obowiązków podatkowych i celnych; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18539346_art(14)_1?pit=2022-04-01
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8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie 

INTRASTAT; 

9) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej; 

10) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

10a) współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w 

ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej; 

11) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby 

administracji skarbowej. 

3. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

<4. Dyrektor izby administracji skarbowej może wykonywać zadania, o których mowa 

w ust. 1 pkt 5 i 5a, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od 

terytorialnego zasięgu swojego działania.> 

 

Art.  95. 

1. Audyt obejmuje ocenę: 

1) gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

1a) gospodarowania środkami publicznymi innymi niż określone w pkt 1, przeznaczonymi na 

współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków 

określonych w pkt 1; 

<1b) gospodarowania środkami w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 

5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

1c) gospodarowania środkami w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, o której 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 

października 2021 r. ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą;> 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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2) gospodarowania środkami publicznymi innymi niż określone w pkt 1 i 1a, z wyłączeniem 

badania celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i 

subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego; 

3) wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w pkt 

1-2; 

4) wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; 

5) wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych 

oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa; 

6) wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i 

gwarancji, w tym wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb 

Państwa, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

7) prawidłowości deklarowania, obliczania i wpłacania należności budżetu państwa, 

państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, 

których pobór należy do innych organów. 

2. Audyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, dotyczy w szczególności: 

1) skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli; 

2) prawidłowości rachunków; 

3) prawidłowości i zgodności z prawem wydatków; 

4) wywiązywania się z warunków finansowania pomocy. 

3. Audyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-7, obejmuje ocenę w szczególności oszczędności, 

skuteczności, efektywności, celowości i zgodności z prawem. 

4. Audytowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają: 

1) instytucje zarządzające, certyfikujące, pośredniczące, wdrażające, podmioty zaangażowane 

w realizację wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepisach, 

2) podmioty i jednostki organizacyjne wydatkujące, przekazujące i otrzymujące środki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 

3) podmioty i jednostki obowiązane do wywiązywania się z warunków, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, 

4) władający i zarządzający mieniem państwowym, 

5) spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez 

Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa, 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18539346_art(95)_1?pit=2022-04-01
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6) beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za 

które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował, 

7) podmioty zobowiązane do świadczeń pieniężnych na rzecz budżetu państwa, państwowych 

funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych 

- zwani dalej "audytowanymi". 

5. Audyt nie obejmuje oceny celowości i sposobu wykorzystania środków budżetowych oraz 

mienia państwowego, które zostały przeznaczone na cele specjalne, o których mowa w 

rozdziale 2a, w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych, Biurze Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

6. (uchylony). 

Art.  96. 

1. Czynności w zakresie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a, z wyłączeniem 

audytu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10a, wykonują osoby zatrudnione w 

wyodrębnionej w tym celu komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra. 

2. Audyt może być dokonany w siedzibie organu, chyba że jest konieczne przeprowadzenie 

czynności w: 

1) siedzibie audytowanego lub beneficjenta; 

2) miejscach wykonywania przez audytowanego lub beneficjenta działalności gospodarczej; 

3) miejscach realizacji projektu. 

3. W związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie audytu można żądać od 

audytowanych i ich kontrahentów przedstawienia dokumentów i dokonywania oględzin, 

w tym w miejscach realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej <oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA)>. 

[4. W czynnościach, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć osoby uprawnione na 

podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, w tym przedstawiciele instytucji 

Unii Europejskiej, a w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze 
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środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - także przedstawiciele innych 

państw.] 

Art.  97. 

[1. Z przeprowadzonego audytu właściwy organ sporządza odpowiednio: 

1) sprawozdanie, 

2) opinię 

3) (uchylony) 

- które doręcza się audytowanemu.] 

<1. Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1–1c, Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej sporządza: 

1) sprawozdanie; 

2) opinię.> 

[1a. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego po 

zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7, przedstawić zastrzeżenia lub 

wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe. 

1b. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1a, rozpatruje się i zawiadamia 

audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych 

zastrzeżeń lub wyjaśnień.] 

2. Sprawozdanie lub opinia [wraz z dokumentacją z audytu] mogą być przekazywane: 

1) właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym 

nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego; 

2) organom Unii Europejskiej; 

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych; 

[4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.] 

[3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia 

doręczenia sprawozdania lub opinii, zawiadomić właściwy organ o sposobie 

wykorzystania informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania. 

4. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ 

poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem 

lub opinią.] 



- 210 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 97a. 

1. Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, dyrektor izby 

administracji skarbowej sporządza sprawozdanie, które doręcza się audytowanemu. 

2. Audytowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprawozdania sporządzonego 

po zakończeniu audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2–7, przedstawić 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe. 

3. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się i zawiadamia 

audytowanego o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych 

zastrzeżeń lub wyjaśnień. 

4. Sprawozdanie może być przekazane właściwym organom lub dysponentom części 

budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością 

audytowanego. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia 

doręczenia sprawozdania, zawiadomić właściwy organ o sposobie wykorzystania 

informacji z audytu lub o przyczynach ich niewykorzystania. 

6. Audytowany jest obowiązany w terminie wyznaczonym przez właściwy organ 

poinformować ten organ o podjętych działaniach w związku z doręczonym 

sprawozdaniem.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

Art.  51. 

1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w 

szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi 

formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami 

pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, z 

zastrzeżeniem art. 53 ust. 2a; 

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18558680_art(51)_1?pit=2022-04-01
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3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78; 

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w 

stosunku do: 

a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek, 

zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych 

szkół i placówek, 

b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w 

sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 

5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej 

polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa; 

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego; 

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i 

prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa; 

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących 

diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie 

doskonalenia nauczycieli; 

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach; 

11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem 

placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra 

właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia; 

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek 

prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane 

przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy; 

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i 

rozwoju bazy materialnej szkół i placówek; 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219142?cm=DOCUMENT
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14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom 

patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów; 

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o 

systemie oświaty, na obszarze województwa; 

15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi 

pracownikami; 

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie 

obronności. 

[2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie 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 i 

2327) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

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

poz. 818), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie 

oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.] 

<2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 

…), w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 818), oraz programy, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …), a także programy rządowe, o których mowa 

w art. 90u ustawy o systemie oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty 

wykonuje w imieniu wojewody.> 

3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego. 

 

Art.  121a. 

1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 

niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie 

technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi 

pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, 

zwany dalej "stażem uczniowskim". 

http://lex.senat.pl/#/document/16794386?unitId=art(92(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18558680_art(51)_2?pit=2022-04-01
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))&cm=DOCUMENT
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2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu 

nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do 

której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym 

programem. 

[3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, zwane dalej "podmiotem przyjmującym na staż uczniowski", zawiera z uczniem 

albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski.] 

<3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”, 

zawiera, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski z uczniem albo rodzicami 

niepełnoletniego ucznia. W przypadku staży uczniowskich realizowanych w ramach 

projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

stroną umowy o staż uczniowski może być również podmiot realizujący projekt, 

ponoszący wydatki związane ze stażem uczniowskim.> 

4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. 

5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem albo 

rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania, o których mowa w ust. 

2, oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu uczniowskiego. Ustalając 

zakres treści nauczania wskazuje się, w jakim zakresie uczeń po zrealizowaniu tych treści 

zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu. Ustalenia te stanowią 

załącznik do umowy o staż uczniowski. 

6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że 

strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie. 

7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6, nie może 

przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2207). 

8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych. 

9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem 

przepisów art. 18
3a

-18
3e

, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 151
7
, art. 204 i 

http://lex.senat.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(18(3(a)))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(131)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(132)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(133)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(134)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(151(7))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(204)&cm=DOCUMENT
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art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z zastrzeżeniem przepisów ust. 

12-14. 

10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych 

przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w 

wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin 

stażu uczniowskiego do 7 godzin. 

11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu 

uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć 

edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego - 40 godzin. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 

dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie 

dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe 

wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których przedłużony 

dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym że w przypadku 

uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski przepisy ust. 12 i 

13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad tym uczniem. 

15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego; 

3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski; 

4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski; 

[5) okres odbywania stażu uczniowskiego;] 

<5) okres odbywania stażu uczniowskiego, a w przypadku staży uczniowskich 

realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej – również dobowy, tygodniowy i łączny wymiar czasu 

odbywania stażu uczniowskiego;> 

6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku odpłatnego 

stażu uczniowskiego. 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(232)&cm=DOCUMENT
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16. Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w 

rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237
15

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy. 

17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w 

technikum albo branżowej szkole I stopnia. 

18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron z 

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem szkoły przed końcem obowiązywania umowy dyrektor 

szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż uczniowski, a umowa o 

staż uczniowski wygasa. 

20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice niepełnoletniego ucznia 

niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski 

oraz pryczynie wypowiedzenia. 

21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony 

przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. 

22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 

120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem opiekuna stażu 

uczniowskiego. 

23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy 

wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację 

techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach 

dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, w tym w zależności od 

rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem tego stażu - odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia w szczególności: 

1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej; 

2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem - w przypadku uczniów odbywającym staż 

uczniowski na statkach morskich i śródlądowych; 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(237(15))&cm=DOCUMENT
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4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków - w przypadku uczniów 

odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze 

statku za granicą wskutek wypadku lub choroby. 

24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie 

zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres 

odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w 

czasie odbywania stażu uczniowskiego. 

25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 

24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia wzór 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, uwzględniając konieczność prawidłowego 

udokumentowania okresu odbytego stażu uczniowskiego zaliczanego do okresu 

zatrudnienia. 

 

 

U S T A W A   z dnia  10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24) 

Art.  9. 

1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w 

zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki 

rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy: 

1) tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; 

2) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

3) restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze; 

4) obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa; 

5) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne; 

6) zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa; 

7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych; 

8) popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych; 

9) wykonywanie praw z udziałów i akcji; 
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10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie; 

11) monitorowanie: 

a) produkcji biogazu rolniczego, 

b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, 

c) produkcji biopłynów; 

12) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 

oraz z 2020 r. poz. 284); 

13) obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; 

14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i 

żywnościowych; 

15) opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów 

aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych; 

16) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie 

produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości 

produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez 

ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju 

wsi; 

17) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą; 

18) (uchylony); 

19) (uchylony); 

20) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu 

operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym 

mowa w rozporządzeniu 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); 

21)  administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina w rozumieniu art. 2 

pkt 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24); 

http://lex.senat.pl/#/document/17302226?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68408825?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19191299?unitId=art(2)pkt(25)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19191299?unitId=art(2)pkt(25)&cm=DOCUMENT
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22)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 

2021 r. o wyrobach winiarskich[.]  <;> 

<23) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji operacji 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 

przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej.> 

3. Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, w 

szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią. 

4. Dyrektor Generalny składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne 

sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka do dnia 15 maja każdego roku. 

5. Dane gromadzone przez Krajowy Ośrodek są udostępniane Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach 

określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 649, 730 i 2294). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej 

gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2021 r. poz. 

633 i 1901) 

Art.  5. 

[1. W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej 

związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla 

udzielania tej pomocy.] 

<1. W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej 

związanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których 

mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

http://lex.senat.pl/#/document/19191299?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796947?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 818) oraz w ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. 

U. poz. …), oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i 

tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.> 

2. W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej 

spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich 

przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla 

udzielania tej pomocy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 

oraz z 2022 r. poz. 88 i 258) 

Art.  199. 

1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. 

2. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, w tym 

przy udziale środków, o których mowa w ust. 3, za zwrotem, w formie opłaty 

melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają 

korzystny wpływ, zwanych dalej "zainteresowanymi właścicielami gruntów". 

3. Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom, o których 

mowa w art. 195, mogą być wykonywane na koszt osób prawnych lub osób fizycznych, a 

także współfinansowane z: 

1) publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020); 

[2) innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach: 

a) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1057), 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818), 

http://lex.senat.pl/#/document/17097498?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
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c) ustawy 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 2021 r. poz. 

2137 oraz z 2022 r. poz. 88).] 

<2) innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 

oraz z 2022 r. poz. …), w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w przepisach ustawy 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 2021 r. poz. 

2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz w przepisach ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …).> 

4. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2, dokonuje, w drodze decyzji, 

właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, na wniosek 

zainteresowanych właścicieli gruntów. 

5. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych w trybie, o którym mowa w ust. 

2, są wymagane wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty stanowią 

co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania. 

6. Zainteresowany właściciel gruntów jest obowiązany umożliwić wejście na grunt oraz do 

obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urządzeń melioracji 

wodnych. 

[Art.  543. 

Podmioty stosujące przed dniem wejścia w życie ustawy programy działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowione w aktach prawa 

miejscowego wydanych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 573, zakończą 

inwestycje związane z realizacją tych programów, finansowane ze środków publicznych 

na zasadach określonych w ustawie 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 

http://lex.senat.pl/#/document/18174842?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16913600?unitId=art(47)ust(7)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18174842?cm=DOCUMENT
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2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), nie później niż z upływem 12 

miesięcy od dnia, w którym przestałyby obowiązywać programy działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowione w aktach prawa 

miejscowego wydanych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 573.] 

 

<Art. 543. 

Podmioty stosujące przed dniem wejścia w życie ustawy programy działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, ustanowione w aktach prawa 

miejscowego wydanych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 573, 

zakończą inwestycje związane z realizacją tych programów, finansowane ze środków 

publicznych na zasadach określonych w ustawie 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, nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym przestałyby 

obowiązywać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych, ustanowione w aktach prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 47 

ust. 7 ustawy uchylanej w art. 573.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1354) 

Art.  20. 

1. Przedsięwzięcia są zarządzane przez Inwestorów zgodnie z Zasadami Zarządzania 

zatwierdzanymi przez Pełnomocnika i ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym ministra 

właściwego do spraw transportu. 

2. Inwestorzy podpisują z Pełnomocnikiem porozumienie, w którym zobowiązują się do 

stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji Przedsięwzięć. W przypadku zamówień 

publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub 

usługi, porozumienie podpisuje się przed wszczęciem postępowania. 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, może ograniczać zakres stosowania Zasad 

Zarządzania w zakresie dotyczącym obowiązków Inwestorów. 

http://lex.senat.pl/#/document/16913600?unitId=art(47)ust(7)&cm=DOCUMENT
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4. W przypadku Inwestorów będących jednostkami sektora finansów publicznych, 

ograniczenie zakresu stosowania Zasad Zarządzania, o którym mowa w ust. 3, może 

nastąpić wyłącznie, gdy dostosowanie sposobu realizacji do Zasad Zarządzania nie leży w 

interesie publicznym lub nie daje się pogodzić z ochroną uzasadnionego interesu 

Inwestora. 

5. Inwestor zamieszcza odpowiednio w dokumentach zamówienia lub w dokumentach 

koncesji informację o obowiązku stosowania Zasad Zarządzania przy realizacji 

Przedsięwzięcia i obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. 

6. Podmiot zainteresowany realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności wykonawca w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, składa 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie Zasad Zarządzania. W przypadku 

zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty 

budowlane lub usługi, oświadczenie składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7. Umowy związane z realizacją Przedsięwzięć sporządza się zgodnie z Zasadami 

Zarządzania. 

8. W przypadku, gdy umowy, o których mowa w ust. 7, zawierane są w trybie zamówień 

publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi, oferta niezgodna ze standardami określonymi w Zasadach 

Zarządzania, jako oferta, której treść nie odpowiada odpowiednio treści dokumentów 

zamówienia lub dokumentom koncesji, podlega odrzuceniu. 

[9. Na wniosek Pełnomocnika minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może 

zmienić Wytyczne, 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 2020 r. poz. 818), w celu uwzględnienia w nich Zasad 

Zarządzania albo ich zmian.] 

<9. Na wniosek Pełnomocnika minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może 

zmienić Wytyczne, 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 2020 r. poz. 818) oraz w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

http://lex.senat.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17518746?cm=DOCUMENT
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środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …), w celu 

uwzględnienia w nich Zasad Zarządzania albo ich zmian.> 

 

Art.  21. 

[1. W przypadku, gdy zmiana Zasad Zarządzania została zatwierdzona przez Pełnomocnika 

po zawarciu przez Inwestora umowy z Wykonawcą albo Przedsięwzięcie zostało objęte 

obowiązkiem stosowania Zasad Zarządzania po zawarciu umowy, Inwestor obowiązany 

jest do podjęcia negocjacji z Wykonawcą w celu dostosowania umów dotyczących 

Przedsięwzięcia do Zasad Zarządzania, z uwzględnieniem art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 

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

perspektywie finansowej 2014-2020.] 

<1. W przypadku, gdy zmiana Zasad Zarządzania została zatwierdzona przez 

Pełnomocnika po zawarciu przez Inwestora umowy z Wykonawcą albo 

Przedsięwzięcie zostało objęte obowiązkiem stosowania Zasad Zarządzania po 

zawarciu umowy, Inwestor obowiązany jest do podjęcia negocjacji z Wykonawcą w 

celu dostosowania umów dotyczących Przedsięwzięcia do Zasad Zarządzania, z 

uwzględnieniem art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 i art. 62 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.> 

2. W przypadku, gdy umowy zawierane są w trybie zamówień publicznych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia lub w dokumentach koncesji, 

w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian, wskazuje się możliwość zmiany Zasad Zarządzania oraz 

możliwość zatwierdzenia Zasad Zarządzania i związaną z tym konieczność dostosowania 

realizacji Przedsięwzięć do nowych warunków oraz zmiany umowy. 

3. W przypadku Inwestorów podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów lub akcji 

należących do Skarbu Państwa lub Spółki Celowej oraz państwowa osoba prawna, w 

zakresie wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółce, są obowiązane podejmować 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(52(a))&cm=DOCUMENT
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działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w 

statucie tej spółki, że są one zobowiązane do stosowania i przestrzegania Zasad 

Zarządzania i ich zmian. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2022 r. poz. 574 i 583) 

[Art.  405. 

Minister może prowadzić działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy w zakresie 

szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizując projekty, o których mowa w ustawie z dnia 11 

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

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).] 

 

<Art. 405. 

Minister może prowadzić działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy w zakresie 

szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizując projekty, o których mowa w ustawie z 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i w 

ustawie z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1342) 

Art.  2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) część dłużna - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub 

art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty: 

a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, 

b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
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c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom z zaciągnięcia długu, 

d) depozyty bankowe, 

e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których 

mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery 

wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a-c, lub indeksy dłużnych papierów 

wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe, 

f) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z 

ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie 

lokat, o których mowa w lit. a-e; 

2) część udziałowa - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 

lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe: 

a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 

b) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające 

prawom wynikającym z akcji, 

c) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których 

mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery 

wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji, 

d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem 

lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a-c; 

3) dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres 

do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę 

urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu 
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osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w 

przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego; 

4) dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu składane 

wybranej instytucji finansowej; 

5) dziecko uczestnika PPK - dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika 

PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, 

w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka postępowanie o 

przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego 

małżonek; 

6) fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz 

emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

7) fundusz inwestycyjny - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w 

ustawie o funduszach inwestycyjnych, lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy; 

8) gromadzenie środków - przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do PPK, 

wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach 

konwersji lub zamiany, lub środków przekazanych przez likwidatora, o których mowa w 

art. 87 ust. 21, oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK; 

9) grupa kapitałowa - grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 

oraz z 2020 r. poz. 568); 

10) IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808); 

11) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów 

rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo 

emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, 

lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów 

rozdziału 10; 

12) konwersja: 

a) jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym, 

będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i nabycie, za środki 
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pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu 

inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty lub w subfunduszu zdefiniowanej 

daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, 

zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam zakład 

ubezpieczeń lub 

b) jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu zdefiniowanej daty, o 

którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi 

subfunduszami, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek 

uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, 

zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub w subfunduszu 

zdefiniowanej daty wydzielonym w innym funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi 

subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub 

c) jednoczesne umorzenie jednostek rozrachunkowych w jednym funduszu emerytalnym 

będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i przeliczenie 

umorzonych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe innego funduszu 

emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanego przez to samo PTE 

lub pracownicze towarzystwo emerytalne; 

13) minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 

oraz z 2019 r. poz. 1564); 

14) NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 170); 

<14a) numer indentyfikacyjny – NIP lub REGON;> 

15) okres zatrudnienia lub zatrudnienie: 

a) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a - okres od dnia 

nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, 

b) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b i d - okres od dnia 

oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia tej umowy, 
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c) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c - okres od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej 

wykonywania, 

d) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e - okres od dnia 

powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

16) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695); 

17) osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której 

mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875), lub spadkobiercę uczestnika PPK, które, na 

zasadach określonych w ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez 

uczestnika PPK w przypadku jego śmierci; 

18) osoby zatrudnione: 

a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), z wyjątkiem pracowników przebywających na 

urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, 

o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których 

mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których 

mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 275, 568, 695 i 875), 

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 

z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, 

e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, 

f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające 

zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego 
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- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875); 

19) PFR - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa 

w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735); 

20) płatnik - płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

21) podmiot zatrudniający: 

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w 

stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, < jeżeli posiada numer 

indentyfikacyjny,> 

b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b, 

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób 

zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c, 

d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, 

<jeżeli posiada numer indentyfikacyjny,> 

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których 

mowa w pkt 18 lit. e[;]  <,> 

< f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym 

mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego;> 

22) portal PPK - system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 11; 

23) poważne zachorowanie: 

a) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 

252 i 568), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub 

b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), ustalony w formie orzeczenia 

przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub 
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c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, lub 

d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: 

amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, 

wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, 

choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, 

dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba 

wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór 

złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utruta mowy, słuchu lub wzroku, 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub 

e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis 

(choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia 

aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, 

nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata 

słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, 

cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny 

zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy; 

24) PPE - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686); 

25) PTE - powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

26) pracownicze towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w 

rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

27) rachunek PPK - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w 

subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony 

rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach 

określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i 
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funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

<27a) REGON – numer identyfikacyjny REGON nadany zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459);> 

28) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości; 

29) środki zgromadzone na rachunku PPK - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi 

subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 

nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte 

wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany lub zgodnie 

z art. 87 ust. 21, albo jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które 

uczestnikowi PPK przeliczane są takie wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, 

wypłaty transferowe lub środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany zgodnie z art. 

87 ust. 21; 

30) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

31) trwały nośnik - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas 

niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub 

przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub 

pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone 

lub przekazane; 

32) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 50 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

33) uczestnik PPK - osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której 

podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową; 

34) ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ustawę z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895); 

35) ustawa o funduszach inwestycyjnych - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 

r. poz. 95 i 695); 
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36) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568); 

37) ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - ustawę z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

105); 

38) wkład własny - wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części 

kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu 

prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia 

prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycia udziału we 

współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt 

deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027); 

39) wybrana instytucja finansowa - instytucję finansową, z którą, w imieniu i na rzecz 

uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucję 

finansową, która zgodnie z ustawą, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub ustawą o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i obowiązki 

wynikające z tej umowy; 

40) wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 

tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek 

macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

41) wypłata - dokonaną na wniosek uczestnika PPK wypłatę środków zgromadzonych w PPK 

na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie; 

42) wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z 

jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika 

PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na 
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PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika 

PPK, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086), na 

rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty 

terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany 

przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń 

prowadzącego działalność określoną w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

43) wyznaczona instytucja finansowa - wyznaczoną instytucję finansową, o której mowa w 

rozdziale 9; 

44) zakład ubezpieczeń - krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z 

siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do prowadzenia działalności określonej 

w dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w zakresie oferowania ubezpieczeń z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 

45) zamiana - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu 

będącym subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym w 

funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne 

uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu zdefiniowanej 

daty wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym; 

46) ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

47) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika 

PPK 60. roku życia na wniosek uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka 

uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej; 

48) zdefiniowana data funduszu - rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku 

stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany fundusz zdefiniowanej daty, 

o którym mowa w art. 38 lub art. 39, jest właściwy. 
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2. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, uwzględnia się wartość 

instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, stanowiących bazę instrumentów 

pochodnych. 

3. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, uwzględnia się wartość 

instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e, stanowiących bazę instrumentów 

pochodnych. 

Art.  8. 

1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni 

roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest 

obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16. 

2. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku 

kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby 

i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności 

gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym 

kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

zatrudnione. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera dane, o których mowa w ust. 2, zgodne ze 

stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego 

roku. 

4. PFR weryfikuje dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2, z danymi dotyczącymi 

podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10. 

5. W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że 

podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający 

do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK 

z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową 

albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną 

instytucją finansową. Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego 

potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej 

dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

5a. Podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, na 

wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu 
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PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do 

PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. 

5b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

osoby uprawnionej do jego podpisania. 

<5c. Podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 13 ust. 1 nie stosuje przepisów 

ustawy, na wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 albo 2.> 

6. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający 

o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o 

której mowa w art. 106. 

7. Fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez wyznaczoną instytucję finansową nie może 

odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

 

Art.  12. 

1. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł 

umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo 

zakład ubezpieczeń. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją 

finansową: 

1) zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o 

prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w 

dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie 

PPK z inną instytucją finansową; 

2) informuje osobę zatrudnioną, o której mowa w pkt 1, o obowiązku złożenia w jej imieniu 

wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK 

prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została 

wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez 

inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1. 
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3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, osoba 

zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody 

na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający 

składa, w imieniu osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, za pośrednictwem 

podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, o której mowa w ust. 1, wniosek o 

wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby 

zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została 

wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez 

inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję 

finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł na rzecz tego uczestnika PPK i w 

jego imieniu podmiot zatrudniający, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich 

wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

[6. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej 

lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o 

prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot 

zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.] 

 

Art.  13. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), 

jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 - przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio; 

2) podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. 

2. Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o 

prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w 
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wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w 

porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie 

zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE 

został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do 

PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dopłata roczna do PPK, o której mowa w art. 32, 

nie przysługuje.] 

4. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 2, finansuje wpłaty podstawowe i wpłaty 

dodatkowe do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, począwszy od dnia: 

1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie 

przekraczającym 90 dni; 

2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych; 

3) likwidacji PPE; 

4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, 

które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego. 

5. W przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń, w przypadku, 

o którym mowa w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, a kosztów ochrony 

ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym 

funduszu kapitałowym. 

Art.  15. 

1. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby 

zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia. 

2. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby 

zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na 

jej wniosek[, z zastrzeżeniem ust. 3]. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do 

poinformowania osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości 

złożenia wniosku. 
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[3. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby 

zatrudnionej, o której mowa w ust. 2, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym 

łącznie przez co najmniej 3 miesiące.] 

 

Art.  16. 

1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby 

zatrudnionej [po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym,] 

<nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i> nie później niż do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, 

chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie 

wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi 

zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą 

zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis art. 23 stosuje 

się odpowiednio. 

2. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy zatrudnienia z 

poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także 

okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych 

nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną. 

3. W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia, o którym mowa 

w ust. 1, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana 

pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy. 

Art.  19. 

1. W terminie 7 dni[, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia,] <od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 

PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK> uczestnik PPK składa podmiotowi 

zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi 

zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego 

imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji 

finansowych, z którymi zawarto takie umowy. 
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[2. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 

niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika 

PPK, o którym mowa w ust. 1, informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w 

jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach 

PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK 

zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek 

PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł 

podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.] 

<2. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu informuje uczestnika PPK, który złożył to 

oświadczenie, o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową 

środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje 

finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego 

imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez 

instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot 

zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.> 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK 

informuje, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, 

o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający 

składa, w imieniu uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 1, i za pośrednictwem podmiotu 

zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o 

prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na 

rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o 

prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty 

zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą 

umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje 

finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i 
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w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu 

ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

[6. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej 

lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o 

prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot 

zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.] 

 

Art.  27. 

1. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% 

wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika 

PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 

1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. 

3. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. 

<3a. Wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację 

wpłaty dodatkowej.> 

4. Wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodatkowej uczestnik 

PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości 

wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym 

jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty, o której mowa w 

ust. 2. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o 

możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości 

wpłaty podstawowej zgodnie z ust. 2. 

5. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmiany 

deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie obniżenia zgodnie z ust. 2 wpłaty 

podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w 

tym podmiocie zatrudniającym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2. 

6. Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji: 
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1) zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z ust. 2 lub wpłaty dodatkowej 

lub 

2) zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej. 

7. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji. 

8. Wpłata podstawowa w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo 

zmieniona wysokość wpłaty podstawowej określona w zmianie deklaracji, o której mowa 

w ust. 6 pkt 1, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik 

PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację, o której mowa w ust. 4, 

albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji, o której mowa w ust. 6 

pkt 1, w zakresie wpłaty podstawowej. 

9. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego 

opodatkowaniu. 

Art.  28. 

[1. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.] 

<1. Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego 

uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o 

prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.> 

2. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej 

instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od 

uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat 

finansowanych przez uczestnika PPK. 

3. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez 

uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty 

wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. 

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

5. (uchylony). 

6. Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, 

pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi 
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zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym 

ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie 

zatrudniającym. [Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na 

rzecz finansującego daną wpłatę.] 

<Art. 28a. 

1. Wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub dopłaty 

roczne, o których mowa w art. 32, które okazały się nienależne w całości lub w części, 

podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę, wpłatę powitalną lub 

dopłatę roczną. 

2. Jeżeli na rachunku PPK osoby, na rzecz której zostały dokonane wpłaty do PPK, 

wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub dopłaty roczne, o których mowa w 

art. 32, zostały zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednostki 

uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostki 

rozrachunkowe funduszu emerytalnego, które zostały nabyte lub przeliczone za 

wpłaty dokonywane do PPK, wpłatę powitalną, o której mowa w art. 31, lub dopłaty 

roczne, o których mowa w art. 32, które okazały się nienależne w całości lub w części, 

instytucja finansowa, niezwłocznie po powzięciu o tym informacji, odkupuje lub 

umarza te jednostki uczestnictwa lub te jednostki rozrachunkowe w zakresie, w 

jakim wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub 

dopłaty roczne, o których mowa w art. 32, okazały się nienależne, bez konieczności 

złożenia żądania odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych 

jednostek rozrachunkowych przez tę osobę. 

3. Instytucja finansowa w terminie 3 dni roboczych od dnia odkupienia jednostek 

uczestnictwa, o których mowa w ust. 2, lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, 

o których mowa w ust. 2, dokonuje zwrotu: 

1) osobie, o której mowa w ust. 2 – środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z 

odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek 

rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych 

przez tę osobę, na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie 
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posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy podmiotu 

zatrudniającego; 

2) podmiotowi zatrudniającemu – środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z 

odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek 

rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych 

przez podmiot zatrudniający, na jego rachunek bankowy; 

3) Funduszowi Pracy – środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia 

tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych 

odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłaty powitalnej, o której mowa w art. 

31, lub dopłat rocznych, o których mowa w art. 32, za pośrednictwem PFR, na 

rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy. 

4. W przypadku gdy instytucja finansowa przekazała kwotę pochodzącą z odkupienia 

jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych odpowiednio 

nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez osobę, o której mowa w 

ust. 3 pkt 1, na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, podmiot 

zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę tej osobie. 

5. Wpłaty finansowane przez osobę, na rzecz której są dokonywane wpłaty, oraz wpłaty 

finansowane przez podmiot zatrudniający, które okazały się nienależne w całości lub 

w części oraz za które nie zostały nabyte jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego, lub które nie zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe 

funduszu emerytalnego, instytucja finansowa niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty okazały się nienależne, 

zwraca: 

1) tej osobie – w przypadku wpłat przez nią finansowanych, przy czym zwrotu 

dokonuje się na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie 

posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy podmiotu 

zatrudniającego; 

2) podmiotowi zatrudniającemu – w przypadku wpłat finansowanych przez podmiot 

zatrudniający, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tego podmiotu. 
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6. W przypadku gdy instytucja finansowa przekazała kwotę, którą jest obowiązana 

zwrócić osobie, o której mowa w ust. 5 pkt 1, na rachunek bankowy podmiotu 

zatrudniającego, podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę 

kwotę tej osobie. 

7. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10, 

informacje o dokonanych zwrotach wpłat, które okazały się nienależne w całości lub 

w części, ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby, na rzecz 

której dokonano zwrotu, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej, o której 

mowa w art. 31, i dopłat rocznych, o których mowa w art. 32.> 

 

Art.  31. 

1. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje 

uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, 

zwaną dalej "wpłatą powitalną", w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK 

uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w 

imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez 

co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie 

uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika 

PPK za co najmniej 3 miesiące. 

2. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie[, o 

którym mowa w ust. 1] <45 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ust. 1>. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną zewidencjonowano już 

wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK. 

4. Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału. 

5. Informację, o której mowa w ust. 4, sporządza się na podstawie danych zawartych w 

ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10. 

6. Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy. 

<7. Wpłata powitalna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK 

podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez 

ministra właściwego do spraw pracy.> 
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Art.  34. 

1. Dopłata roczna jest finansowana z Funduszu Pracy. 

[2. W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo 

do dopłaty rocznej za rok poprzedni.] 

<2. W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli 

prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 5.> 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, sporządzana jest na podstawie danych zawartych w 

ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10, oraz informacji zgromadzonych na kontach 

ubezpieczonych i na kontach płatników składek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

przekazywanych przez ZUS do PFR do końca stycznia każdego roku kalendarzowego. 

4. W terminie do dnia 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw pracy przekazuje 

uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu 

zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK, który uzyskał do niej prawo. 

<5. W przypadku gdy uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany 

rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli 

prawo do dopłaty rocznej za ten rok, przekazywanej ministrowi właściwemu do 

spraw pracy, dopłatę roczną za ten rok ewidencjonuje się na rachunku PPK tego 

uczestnika PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony 

przez tego uczestnika PPK, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający – 

pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu.> 

 

[Art.  35. 

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej 

prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, 

za który przysługuje dopłata roczna.] 

<Art. 35. 

1. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył 

do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku 

kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 5. 
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2. Dopłata roczna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega 

zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra 

właściwego do spraw pracy.> 

Art.  69. 

1. Wybrana instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK, zgłasza, w postaci elektronicznej, wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do 

ewidencji PPK. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 

nazwę, [NIP lub inny] numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do 

korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot 

zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. 

3. W przypadku gdy podmiotowi zatrudniającemu nie nadano NIP, stosowną informację 

umieszcza się we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, którym nie 

nadano NIP, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera serię i numer dokumentu 

tożsamości lub paszportu. 

Art.  72. 

Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje: 

1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK; 

2) nazwę podmiotu zatrudniającego; 

3) [NIP lub inny] numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej; 

4) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem 

zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP; 

5) adres siedziby podmiotu zatrudniającego; 

6) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego. 

 

Art.  73. 

Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje: 

1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK; 

2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK; 

3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej; 

4) [NIP lub inny] numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego; 
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5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem 

zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP; 

6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej; 

7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej. 

 

Art.  76. 

1. PFR udostępnia z ewidencji PPK: 

1) Państwowej Inspekcji Pracy dane, o których mowa w art. 73, w celu, o którym mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1251); 

2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, o których 

mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w [art. 71] 

<art. 71–73>, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o 

których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 

pkt 4; 

3) instytucjom finansowym dane, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym 

mowa w art. 75; 

4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi 

Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, o których mowa w art. 71-74, w celach 

analityczno-sprawozdawczych; 

5) ministrowi właściwemu do spraw pracy dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli 

prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, w trybie określonym w art. 34 ust. 2. 

2. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do 

tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o 

tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 

ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące 

funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z podmiotem, o którym mowa w 

ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 
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<Art. 76a. 

PFR może upubliczniać lub udostępniać podmiotom trzecim zbiorcze zestawienia 

statystyczne, opracowania i oceny opracowane na podstawie analizy danych z ewidencji 

PPK, z wyłączeniem informacji umożliwiających zidentyfikowanie podmiotu 

zatrudniającego lub uczestnika PPK.> 

 

Art.  83. 

1. Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w art. 80 ust. 2: 

1) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK prowadzone jest konto 

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków 

uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków 

pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub 

zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny 

jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, 

lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału 

majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK; 

2) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o 

którym mowa w pkt 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika 

PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę 

równą 30% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz 

inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny 

jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, 

lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału 

majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK; 

[3) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek 

bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą 

środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny 



- 249 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny 

jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, 

lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłaty 

powitalnej i dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku 

wspólnego na byłego małżonka uczestnika PPK;] 

<3) wybrana instytucja finansowa przekazuje ze środków uczestnika PPK, za 

pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do 

spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio 

z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek 

uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 

lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały 

nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku 

funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat 

rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego 

małżonka uczestnika PPK;> 

4) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek 

bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany 

przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków pieniężnych 

pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład 

ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek 

rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub 

przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału 

majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim 

pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie 

z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego; 

5) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek 

bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany 

przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym 

pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład 
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ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek 

rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub 

przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w 

wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po 

uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, 

która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK 

uprawniony do otrzymania zwrotu nabył prawo do emerytury. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 1 - stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) pkt 2 i 3 - stanowi przychód Funduszu Pracy. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu 

dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie 

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za 

miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS. 

6. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze 

wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu 

zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. 

 

Art.  97. 

1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie 

na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek: 

1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia; 

2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101. 
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[2. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa informuje, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia, podmiot zatrudniający.] 

<2. O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 w zakresie art. 100, instytucja finansowa 

niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR. PFR za pomocą systemu 

teleinformatycznego ewidencji PPK niezwłocznie informuje inne instytucje 

finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK 

uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK.> 

<2a. Inne instytucje finansowe, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji, o której mowa w 

ust. 2, informują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie 

PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2. 

2b. Instytucja finansowa może nie informować podmiotu zatrudniającego, z którym 

zawarła umowę o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2, 

jeżeli taką informację przekazała podmiotowi zatrudniającemu w związku z 

wcześniej otrzymaną od PFR informacją, o której mowa w ust. 2.> 

[3. W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika 

PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani 

dopłaty roczne nie są przekazywane.] 

<3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 lub 2a: 

1) podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do instytucji 

finansowej; 

2) dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.> 

 

Art.  104. 

[1. Przed dokonaniem wypłaty transferowej wybrana instytucja finansowa sporządza w 

formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informację 

dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata.] 

<1. Przed dokonaniem wypłaty transferowej wybrana instytucja finansowa sporządza w 

postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informację 

dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana wypłata 

transferowa.> 



- 252 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK; 

2) dane identyfikujące uczestnika PPK; 

3) dane identyfikujące podmiot zatrudniający: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do 

korespondencji bądź adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej; 

4) dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i 

subfundusz, w którym lokowane są środki w PPK: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do 

korespondencji; 

5) wysokość i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z 

tytułu wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający i uczestnika PPK; 

6) wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez instytucję finansową, która 

sporządza informację, oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz 

inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz dokonujący tych wypłat transferowych; 

7) wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące zakład 

ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do którego 

dokonywana jest wypłata transferowa; 

8) informację o potwierdzeniu uczestnictwa lub zawarciu umowy, o której mowa w art. 102 

ust. 2, oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej. 

3. Wybrana instytucja finansowa w przypadku dokonywania wypłaty transferowej wraz z 

dokonaniem wypłaty transferowej przekazuje uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz 

której dokonywana jest wypłata transferowa, oraz podmiotowi, do którego jest 

dokonywana wypłata transferowa, informację, o której mowa w ust. 1, oraz informacje od 

wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych. 

4. W przypadku dokonywania wypłaty wybrana instytucja finansowa przekazuje 

uczestnikowi PPK informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, oraz informację o 

wysokości wypłaty, a w przypadku wypłaty ratalnej - informację o liczbie i wysokości rat. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej 

wzór, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania 

informacji. 
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Art.  105. 

1. Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w 

terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu 

emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze 

środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK: 

1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych 

pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład 

ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek 

rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub 

przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez podmiot zatrudniający; 

2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

wskazany przez uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących 

odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek 

uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub 

umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w 

przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy 

emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, 

po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, 

która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego; 

3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

wskazany przez uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym 

pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład 

ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek 

rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub 

przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 

finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim 
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pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie 

z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego; 

[4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę 

odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez 

fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek 

uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz 

emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy 

inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika 

z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.] 

<4) za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego 

do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym 

odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń 

jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, 

które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w 

przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i 

dopłat rocznych.> 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2: 

1) pkt 1, stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) pkt 4, stanowi przychód Funduszu Pracy. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu 

dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie 

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za 

miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS. 

6. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze 

wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu 

zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) szczegółowy zakres danych, w szczególności dotyczących instytucji finansowej i 

uczestnika PPK, podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym, za 

pomocą którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 

1 pkt 1, 

2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1, 

na podstawę wymiaru świadczenia 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na 

koncie ubezpieczonego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1010, 2219 i 2349) 

Art.  11. 

1. Polski Fundusz Rozwoju wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu i na 

własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie 

do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

1a. Działalność gospodarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, o której mowa w ust. 1, polega w 

szczególności na: 

1) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji 

oraz przystępowaniu do spółek osobowych; 

2) udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń; 

3) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) oraz zarządzaniu funduszami 

inwestycyjnymi; 

4) prowadzeniu innej działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217). 

<1b. Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółka zależna mogą jednocześnie: 

http://lex.senat.pl/#/document/17106019?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(48(b))ust(3)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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1) wykonywać czynności polegające na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym funduszu 

lub jego częścią – na podstawie umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, oraz 

2) prowadzić działalność jako zarządzający ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi – po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 70t ust. 1 tej 

ustawy lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 70zb ust. 1 tej ustawy. 

1c. W przypadku jednoczesnego wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1b pkt 

1, oraz prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1b pkt 2, przez Polski 

Fundusz Rozwoju lub jego spółkę zależną, nie stosuje się ograniczenia określonego w 

art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.  

1d. Przy obliczaniu wartości aktywów zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju lub 

jego spółkę zależną dla celów art. 70o ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

uwzględnia się wartość aktywów wszystkich alternatywnych spółek inwestycyjnych 

oraz aktywów wchodzących w skład wszystkich portfeli inwestycyjnych, którymi 

zarządza odpowiednio Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółka zależna.> 

2. Do zadań Polskiego Funduszu Rozwoju należy ponadto: 

1) wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki 

wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w 

związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19; 

2) obsługa Rady; 

3) prowadzenie i obsługa portalu Grupy PFR; 

4) udzielanie, poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, finansowania 

przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 12-16, zwane dalej "udzielaniem 

finansowania"; 

5) wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1342); 

http://lex.senat.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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6) podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji 

kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), w tym skutków 

rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez: 

a) udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi 

sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń, 

b) naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi 

sytuacjami - z wykorzystaniem środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub 

środków z innych źródeł[.] <;> 

<7) dokonywanie wypłat w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa 

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

3. Organizację Polskiego Funduszu Rozwoju określa statut. 

[4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, 4 i 6, finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w 

ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego 

przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne 

uzasadnienie.] 

<4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7, finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań 

realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jest 

obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie 

metod mających obiektywne uzasadnienie.> 

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i 

kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju 

określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

6. Polski Fundusz Rozwoju może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 

pkt 1, 4 i 6, swojej spółce zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), 

funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza, lub funduszowi inwestycyjnemu, którym 

zarządza taka spółka, a także innym instytucjom rozwoju. Przepisy ustawy dotyczące 

wykonywania tych zadań przez Polski Fundusz Rozwoju stosuje się do podmiotów, o 

http://lex.senat.pl/#/document/17348453?unitId=art(3)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(4)par(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT


- 258 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

których mowa w zdaniu pierwszym, którym zostały powierzone zadania. Do powierzenia, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15. 

7. Polski Fundusz Rozwoju może zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań, o 

których mowa w ust. 2 pkt 6, także innemu funduszowi inwestycyjnemu niż wymieniony 

w ust. 6, innym instytucjom rozwoju, zakładom ubezpieczeń lub bankom. Do 

powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15. 

 

Art.  13. 

1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przez: 

1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, 

wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; 

[2) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.] 

<2) udzielanie promes, pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.> 

2. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio lub za pośrednictwem 

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub 

instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest dokonywanie 

czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "funduszami kapitałowymi". 

3. Polski Fundusz Rozwoju może tworzyć i współtworzyć fundusze kapitałowe oraz 

przystępować do funduszy kapitałowych. 

 

<Art. 16a. 

1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu finansowania inwestycji i przedsięwzięć 

realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

przypadku nieprzekazania przez Komisję Europejską płatności wkładu finansowego, 

o których mowa w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i 

Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), 

skutkującego brakiem środków w budżecie środków europejskich, o których mowa 

http://lex.senat.pl/#/document/17106019?cm=DOCUMENT
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w art. 14ll ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, może: 

1) emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, 

2) wykorzystać środki pochodzące ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego 

udzielonego ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu 

udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 2la ust. 1, 

oraz inne przychody osiągane w związku z gospodarowaniem tymi środkami. 

2. Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445), z wyjątkiem stosowanych 

odpowiednio przepisów art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy. 

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100% pozostających 

do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji 

objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów 

bezpośrednio związanych z tymi obligacjami. 

5. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia na 

rzecz Skarbu Państwa z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty 

prowizyjnej od tej gwarancji. 

6. Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, umarza wierzytelności 

Skarbu Państwa powstałe z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, w całości lub 

części niepokrytej wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z 

realizacją reform, inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego, o 

którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, rozliczanych na podstawie wyodrębnionej ewidencji 

prowadzonej zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5. 

7. Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

stosuje się odpowiednio art. 39p–39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2268, z późn. zm.).> 
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Rozdział  5 

[Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe] 

< Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe > 

 

<Art. 32a. 

1. Zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego częścią 

portfela inwestycyjnego na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. …) zarządza Polski Fundusz Rozwoju lub jego 

spółka zależna, jest uprawnione do podjęcia uchwały o nieodpłatnym przeniesieniu 

aktywów tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, innych niż instrumenty rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, skarbowe papiery wartościowe i depozyty, na wskazaną w uchwale 

alternatywną spółkę inwestycyjną, zarządzaną przez Polski Fundusz Rozwoju lub 

jego spółkę zależną, której wspólnikami są wyłącznie uczestnicy tego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała zgromadzenia inwestorów o przeniesieniu 

aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest podjęta, jeżeli głosy za 

przeniesieniem aktywów oddali uczestnicy reprezentujący 100% ogólnej liczby 

certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. 

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, zarządzającemu 

alternatywną spółką inwestycyjną wskazaną w tej uchwale niezwłocznie po jej 

podjęciu. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu uchwały, o której mowa w ust. 1, zarządzający 

alternatywną spółką inwestycyjną zwołuje odpowiednio zgromadzenie wspólników 

lub walne zgromadzenie alternatywnej spółki inwestycyjnej w celu podjęcia uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego tej alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

Uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, do której mają zostać wniesione aktywa funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, określa co najmniej kwotę, o jaką kapitał zakładowy ma być 

podwyższony, liczbę nowo tworzonych udziałów lub akcji oraz zawiera wskazanie, że 
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przedmiotowe udziały lub akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 

aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

4. Przeniesienie aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na alternatywną spółkę 

inwestycyjną traktowane jest jako wniesienie wkładu przez wspólnika lub 

akcjonariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, będącego jednocześnie 

uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmującego prawa 

uczestnictwa tej spółki, o których mowa w art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. 

5. W przypadku przenoszenia aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych na 

alternatywne spółki inwestycyjne działające w formie spółek komandytowo-

akcyjnych albo spółek akcyjnych, przepisów art. 311–3121 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 2052) nie stosuje się. 

6. Po podjęciu uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych działając w imieniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz 

zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, działając w imieniu alternatywnej 

spółki inwestycyjnej, zawierają umowę, na podstawie której aktywa funduszu 

zostaną przeniesione, na warunkach wskazanych w uchwale, o której mowa w ust. 1. 

Zawarcie umowy i przeniesienie aktywów funduszu na zasadach określonych w 

uchwale, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działania niezgodnego z interesem 

uczestników tego funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

7. Z dniem przeniesienia aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na 

alternatywną spółkę inwestycyjną, alternatywna spółka inwestycyjna wchodzi w 

prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego zamkniętego wynikające z umów 

regulujących nabycie tych aktywów oraz stosuje zasady realizacji praw i 

obowiązków wynikających z posiadania przez fundusz przenoszonych aktywów i dla 

celów realizacji tych praw i obowiązków alternatywna spółka inwestycyjna staje się 

stroną tych umów. 

8. Wartość przenoszonych aktywów: 
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1) ustala się na podstawie ostatniej wyceny wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego sporządzonej zgodnie ze statutem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego przed dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1; 

2) wskazuje się w uchwale, o której mowa w ust. 1. 

9. Alternatywna spółka inwestycyjna, do której przenoszone są aktywa funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego w trybie określonym w ust. 1–8, wstępuje, z dniem 

przeniesienia aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na alternatywną 

spółkę inwestycyjną, w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i 

obowiązki funduszu inwestycyjnego zamkniętego pozostające w związku z 

przenoszonymi aktywami.> 

Art.  34. 

<1.> Zadania Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej niezakończone do dnia 

połączenia dokończy spółka zależna. 

<2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowane jako zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym, a spółka zależna, która je wykonuje, jako zarządzający portfelem 

inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, przy czym 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) nie stosuje się. Spółka zależna może w takim 

przypadku jednocześnie wykonywać działalność polegającą na zarządzaniu 

portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu 

portfelem inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i 

innymi portfelami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z europejskich funduszy 

strukturalnych, a także zarządzać alternatywnymi spółkami inwestycyjnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przepisy art. 11 ust. 1c i 

1d stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 
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Art.  36. 

1. Środki Funduszu pochodzą: 

[1) ze środków, o których mowa w art. 29 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 2020 r. poz. 818), z wyłączeniem środków, o których 

mowa w art. 29 ust. 4a, art. 29a ust. 1 i art. 98 ust. 1 tej ustawy, powierzonych w 

zarządzanie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;] 

<1) ze środków, o których mowa w: 

a) art. 29 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 2020 r. poz. 818), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 29 ust. 4a, 

art. 29a ust. 1 i art. 98 ust. 1 tej ustawy, 

b) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. 

U. poz. …), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 

tej ustawy 

– powierzonych w zarządzanie przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego;> 

2) z wpływów z grzywien w celu przymuszenia, o których mowa w art. 34 ust. 1; 

3) z dotacji z budżetu państwa; 

4) z odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu; 

5) z odsetek od lokat środków Funduszu; 

6) z wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem; 

7) ze środków Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 

23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 

1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321), w wysokości określonej w rocznym planie 

finansowym tego funduszu; 

<7a) ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich;> 

8) z innych wpływów. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego mogą, na podstawie porozumienia, określać zadania 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(29)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(29)ust(4(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(29(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(98)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18780529?unitId=art(6(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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finansowane w ramach Funduszu w danym roku budżetowym ze środków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7. 

 

 

 

U S T A W A   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) 

 

Art.  495. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przewodniczący Komitetu - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra; 

2) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez: 

a) Prezesa Rady Ministrów, 

b) Prezesa Urzędu, 

c) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiadającego za koordynację 

programów operacyjnych, w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w 

zakresie polityki spójności, 

[e) instytucję audytową w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w 

zakresie polityki spójności;] 

3) Prezes Izby. 

2. Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się przedstawiciela 

Najwyższej Izby Kontroli, wyznaczonego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, oraz 

przedstawiciela regionalnych izb obrachunkowych, wyznaczonego przez Krajową Radę 

Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów administracji rządowej, 

zaproszeni przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Komitetu. 

4. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18903829_art(495)_1?pit=2022-04-01
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18903829_art(495)_2?pit=2022-04-01
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zadaniami Komitetu, zaproszone przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy 

lub na wniosek członka Komitetu. 

Art.  596. 

1. Do kontroli udzielania zamówień, w zakresie zgodności z przepisami ustawy, zwanej dalej 

"kontrolą", przeprowadzanej przez organy kontroli, stosuje się przepisy ustawy oraz 

przepisy odrębne, właściwe ze względu na organ upoważniony do przeprowadzenia 

kontroli. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organach kontroli, należy przez to rozumieć: 

1) Prezesa Urzędu, 

2) organy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej, z wyłączeniem Prezesa Rady Ministrów, 

3) regionalne izby obrachunkowe, 

[4) instytucję audytową oraz instytucję zarządzającą w rozumieniu przepisów dotyczących 

realizacji programów w zakresie polityki spójności oraz programów realizowanych z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki;] 

<4) instytucję zarządzającą w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów 

w zakresie polityki spójności oraz programów realizowanych z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki > 

- prowadzące kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

3. W przypadku sprzeczności między przepisami niniejszego rozdziału a przepisami 

odrębnymi, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału. 

 

 

 

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 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 986) 

USTAWA 

z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
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o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych [w związku 

z wystąpieniem COVID-19]. 

 

Art.  1. 

1. Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów 

operacyjnych [w związku z wystąpieniem 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 2020 r. poz. 818), zwanej dalej "ustawą 

wdrożeniową". 

Art.  33. 

<1.> 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. 

<2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378) 

 

[Art.  22. 

Rada Ministrów przyjmuje koncepcję rozwoju kraju, o której mowa w art. 8a ustawy 

zmienianej w art. 1, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?unitId=art(8(a))&cm=DOCUMENT
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< Art. 22. 

Rada Ministrów przyjmuje koncepcję rozwoju kraju, o której mowa w art. 8a ustawy 

zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.> 


