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Zapis projektu Uwaga lub propozycja zmiany  Uzasadnienie 

art. 5 ust. 4: "Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazują swoje opinie w terminie 

wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

wykonującego zadania państwa członkowskiego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

otrzymania projektu wytycznych albo ich zmian. Nieprzedstawienie opinii w terminie 

oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia."

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

wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

wykonującego zadania państwa członkowskiego, nie krótszym niż 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania projektu wytycznych albo ich zmian." 

W naszej ocenie opiniowanie kluczowych dokumentów, takich jak wytyczne, 

powinno być realizowane w terminach 30-dniowoych, umożliwiających 

zapoznanie się i właściwe przeanalizowanie i skonsultowanie założeń 

przedstawianych propozycji.

Sformułowanie "Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z 

prawa jej wyrażenia", jest niedopuszczalne. Brak opinii do projektu, zwłaszcza 

wobec częstej praktyki skracania terminów, nie jest równoznaczny z rezygnacją 

z przedstawienia opinii. 

art. 7: "Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej oraz na portalu szczegółowy opis priorytetów programu oraz jego 

zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis priorytetów programu oraz jego 

zmiany są stosowane."

art. 7. "Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej właściwego programu oraz na portalu szczegółowy opis priorytetów 

programu oraz jego zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis priorytetów 

programu oraz jego zmiany są stosowane."

Doprecyzowanie - szczegółowy opis priorytetów programu będzie publikowany 

na stronach programu, a nie instytucji zarządzającej, które nie dysponują 

swoimi stronami internetowymi

art. 7: Instytucja zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej oraz na portalu szczegółowy opis priorytetów programu oraz jego 

zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis priorytetów programu oraz jego 

zmiany są stosowane.

dodanie ust. 1: Szczegółowy opis priorytetów programu oraz jego zmiany są 

stosowane od dnia podania ich do publicznej wiadomości.

Propozycja uspójnienia zapisów z art. 5 - wejście w życie SZOPP lub zmian w 

SZOPP z dniem ogłoszenia, podobnie jak wytycznych

art. 8 ust. 4: zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania 

krajowego z budżetu państwa w ramach krajowego lub regionalnego programu na 

rzecz beneficjentów, a w przypadku programu EWT - dokonywanie płatności na rzecz 

beneficjentów

art. 8 ust. 4: zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania 

krajowego z budżetu państwa w ramach krajowego lub regionalnego programu na 

rzecz beneficjentów, a w przypadku programu Interreg - dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów

Wykreślenie EWT i  zastąpienie go programem Interreg, który został 

zdefiniowany jako program, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Interreg, 

na przystąpienie do którego wyraziła zgodę Rada Ministrów, przyjęty przez 

Komisję Europejską, będący podstawą realizacji działań w nim określonych

art. 17

dodanie ustępu: W komitecie monitorującym  przedstawiciele: 1) organizacji  

związkowych, organizacji  pracodawców i  izb gospodarczych 2) organizacji  

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

działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  stanowią  łącznie co najmniej  

połowę jego  składu. 

Doświadczenia wdrażania programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 

wskazują na konieczność silnego umocowania środowiska partnerów 

społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w pracach 

komitetów monitorujących. Komitet powinien być instytucją zapewniającą 

udział wszystkich właściwych dla danego programu środowisk i grup 

beneficjentów, a funkcja monitorująca, aby była skutecznie realizowana, musi 

zostać wzmocniona realnym wpływem takich podmiotów zewnętrznych w 

stosunku do administracji na decyzje podejmowane w KM. Określenie proporcji 

w składzie Komitetu wzmacnia ten wpływ
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art. 17 ust. 1. Instytucja zarządzająca zaprasza do składu komitetu monitorującego:

1)	ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego tworzące stronę 

samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w 

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

oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej;

2)	organizacje związkowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu 

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

dialogu społecznego;

3)	organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonione w postępowaniu 

prowadzonym przez: 

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

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

komitetu monitorującego krajowy program oraz w odniesieniu do komitetu 

monitorującego regionalny program, jeżeli w danym województwie nie utworzono 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

b)	właściwą Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 

41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, w odniesieniu do komitetu monitorującego regionalny program, jeżeli 

w danym województwie utworzono Wojewódzką Radę Działalności Pożytku 

Publicznego, 

– z zastrzeżeniem art. 18 ust 4.

Opisana w ust.1 pkt 3 procedura stoi w sprzeczności z postulatami  zgłaszanymi 

wielokrotnie przez organizacje pozarządowe w zakresie wyboru przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego. W tym zakresie KL popiera środowiska pozarządowe, 

zdaniem których RPP nie jest właściwa dla wyboru przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego do prac w Komitetach Monitorujących. 

Zasada partnerstwa obowiązuje także w zakresie określenia trybu wyboru 

partnerów. Tryb opisany w odniesieniu do organizacji pozarządowych nie został 

ustalony zgodnie z zasadą partnerstwa. 

art. 24 ust. 2 pkt 2: "Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują: kontrole 

projektów, w tym wydatków, służące sprawdzeniu ich zgodności z prawem, 

programem o, zasadami krajowymi i unijnymi oraz umową o dofinansowanie projektu 

lub decyzją o dofinansowaniu projektu." 

art. 24 ust. 2 pkt 2: "Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują: kontrole 

projektów, w tym wydatków, służące sprawdzeniu ich zgodności z prawem, 

programem oraz umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu 

projektu." 

Zasadne wydaje się usunięcie z przepisu pojęć zasad krajowych i unijnych. 

Wydaje się, że pojęcie zgodności z prawem jest wystarczające. Pojęcia "zasad 

krajowych" i "zasad unijnych" nie są zdefiniowane i są niejasne. 

art. 25 ust. 10 Instytucja kontrolująca, w celu potwierdzenia prawidłowości i 

kwalifikowalności poniesionych wydatków, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do 

innych niż beneficjent podmiotów lub osób zaangażowanych w realizację projektu, w 

tym uczestników projektu, grantobiorców, ostatecznych odbiorców, wykonawców lub 

podwykonawców. Podmioty te lub osoby są obowiązane udzielić wszelkich wyjaśnień 

lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji projektu.

art. 25 ust. 10 Instytucja kontrolująca, w celu potwierdzenia prawidłowości i 

kwalifikowalności poniesionych wydatków, może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do 

osób zaangażowanych w realizację projektu

Określenie szerokiego spektrum osób badanych podczas kontroli stoi w 

sprzeczności z interesami przedsiębiorstw biorących udział w projektach jako 

wykonawcy lub podwykonawcy - zapis w obecnej postaci stwarza ryzyko 

wycofania się dużej ilości przedsiębiorstw z organizowanych w trybie zasady 

konkurencyjności zapytań ofertowych. 

art. 25 ust. 13: „Z czynności kontrolnej niewymienionej w ust. 12, która ma istotne 

znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę 

kontrolującą.” 

Proponujemy usunięcie słowa "istotne".
Wydaje się, że każda czynność, która ma znaczenie dla ustaleń kontroli powinna 

zostać udokumentowana.

art. 25 ust. 15: „Weryfikacja faktycznego stanu realizacji projektu może odbywać się z 

wykorzystaniem nowych technologii, w tym danych satelitarnych.”

Zasadne byłoby enumeratywne wskazanie z jakich technologii można będzie korzystać 

albo zgodnie z jaka procedurą to weryfikacja ma się odbywać.

Treść proponowanego zapisu daje nieograniczone możliwości kontroli. 

Proponowana zmiana ograniczy możliwość dowolności działania organu.

art. 27 ust. 3: „Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję 

kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed 

upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Informacja pokontrolna, do której nie 

zgłoszono zastrzeżeń, staje się ostateczną informacją pokontrolną.” 

W naszej ocenie należy wskazać kryteria jakimi będzie kierował się organ przedłużając 

termin.
Zbyt duża dowolność organu przy decydowaniu o przedłużeniu terminu.

art. 27 ust. 5: „Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja 

kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. 

Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności 

lub działań, o których mowa w ust. 7, każdorazowo przerywa bieg terminu.”

art. 27 ust. 5: „Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja 

kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń. 

Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności 

lub działań, o których mowa w ust. 7, każdorazowo zawiesza bieg terminu na okres ich 

wykonywania.”

W naszej ocenie brak jest uzasadnienia dla przerwania biegu terminu i liczenia 

go od nowa.
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art. 49 ust 3: Instytucja zarządzająca w harmonogramie naborów wskazuje dodatkowo:

1)	priorytet programu lub numer i nazwę działania, w ramach których planowany jest 

nabór;

2)	typy projektów podlegających dofinansowaniu w naborze;

3)	instytucję odpowiedzialną za ogłoszenie naboru;

4)	sposób wyboru projektów do dofinansowania.

art. 49. 3 Instytucja zarządzająca w harmonogramie naborów wskazuje dodatkowo:

1)	priorytet programu lub numer i nazwę działania, w ramach których planowany jest 

nabór;

2)	typy projektów podlegających dofinansowaniu w naborze;

3)	instytucję odpowiedzialną za ogłoszenie naboru;

4)	sposób wyboru projektów do dofinansowania; 5) kwotę  przeznaczoną  na  

dofinansowanie  projektów  w  konkursie  wraz z  informacją  w  zakresie  możliwości  

jej  zwiększenia

Konieczne wydaje się podanie wszystkich istotnych informacji o planowanych 

konkursach w jednym miejscu, w tym kwoty alokacji przeznaczonej na nabór 

wniosku, która musi zostać uznana za jedną kluczowych danych pomagających 

podjąć decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie.

art. 49 ust. 4: "Instytucja zarządzająca aktualizuje harmonogram naborów nie rzadziej 

niż na koniec każdego kwartału. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio."

"Instytucja zarządzająca aktualizuje harmonogram naborów nie rzadziej niż na koniec 

każdego kwartału, przy czym aktualizacja nie może dotyczyć naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, którego przeprowadzenie 

zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty aktualizacji. 

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio."

Sugerujemy, w celu zapewnienia pewności planowania procesu aplikacyjnego, 

że wszelkie aktualizacje harmonogramu nie powinny dotyczyć naborów, 

których uruchomienie jest planowane w okresie do 90 dni od daty aktualizacji, 

analogicznie do zapisów obowiązującej ustawy wdrożeniowej.

art. 50 ust. 2: "Warunkiem przeprowadzenia naboru przez właściwą instytucję jest: (...) 

2) udostępnienie regulaminu wyboru projektów potencjalnym wnioskodawcom wraz z 

jednoczesnym udostępnieniem w systemie teleinformatycznym formularza wniosku o 

dofinansowanie projektu"

Warunkiem przeprowadzenia naboru przez właściwą instytucję jest: (...) 2) 

udostępnienie najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru wniosków regulaminu wyboru 

projektów potencjalnym wnioskodawcom wraz z jednoczesnym udostępnieniem w 

systemie teleinformatycznym formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

wszystkich wymaganych i wskazanych w regulaminie dokumentów.

Niezbędnym jest zapewnienie, aby najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru 

wniosków wszyscy wnioskodawcy dysponowali kompletną dokumentacją 

danego postępowania, obejmującą nie tylko regulamin wyboru projektów ale 

też wszelkie dokumenty towarzyszące (w szczególności wzór umowy o 

dofinansowanie, szczegółowy opis kryteriów, przewodnik kwalifikowalności, 

formularze, wzory oświadczeń itp.)

art. 50 ust. 4.  Ogłoszenie o naborze zawiera nazwę właściwej instytucji, przedmiot 

naboru, informację o potencjalnych wnioskodawcach, termin składania wniosków o 

dofinansowanie projektu, regulamin wyboru projektów oraz dane do kontaktu.

art. 50. 4.  Ogłoszenie o naborze zawiera nazwę właściwej instytucji, przedmiot 

naboru, informację o potencjalnych wnioskodawcach, termin składania wniosków o 

dofinansowanie projektu, regulamin wyboru projektów, kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie projektów w konkursie,  informację o maksymalnym dopuszczalnym 

poziomie dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwocie 

dofinansowania projektu, informację o miejscu i formie składania wniosków o 

dofinansowanie oraz dane do kontaktu.

Ogłoszenie o naborze powinno zawierać wszystkie podstawowe informacje dot. 

przedmiotowego konkursu, bez konieczności weryfikacji innych dokumentów 

udostępnianych przez Instytucję Zarządzającą i bez potrzeby odwoływania się w 

tym zakresie do Regulaminu konkursu.

art. 51 ust 1. 

Dodanie ppkt.: 11)  sposób podania do publicznej wiadomości  wyników konkursu; 12)  

formę  i  sposób  udzielania  wnioskodawcy  wyjaśnień  w  kwestiach  dotyczących 

konkursu; 13)  informację  w  zakresie  możliwości  skrócenia  terminu  składania  

wniosków o  dofinansowanie  projektu. 

W przypadku braku podania wskazanych informacji w Regulaminie konkursu, 

Wnioskodawca nie zostanie poinformowany  w jaki sposób realizowane będą 

czynności związane z wyborem projektów

art. 52 ust. 1: "Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o 

dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym i, w przypadku 

konkurencyjnego sposobu wyboru projektów, kończy się nie wcześniej niż po 40 

dniach"

art. 52, ust. 1: "Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o 

dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym, który musi nastąpić po 

upływie co najmniej 7 dni od daty ogłoszenia konkursu i, w przypadku 

konkurencyjnego sposobu wyboru projektów, kończy się nie wcześniej niż po 40 

dniach."

Zasadnym jest wprowadzenie regulacji dającej przestrzeń Wnioskodawcom do 

szczegółowego zapoznania się z wymaganiami danego postępowania 

konkursowego, nie skracającego efektywnego okresu naboru wniosków o 

dofinansowanie, określonego w projekcie ustawy na 40 dni.

art. 54 ust. 3: "Niezakwalifikowanie projektu do kolejnego etapu może wynikać 

wyłącznie z zatwierdzenia wyniku oceny stanowiącego negatywną ocenę projektu, o 

której mowa w art. 56 ust. 5 i 6."

art. 56 ust. 5: „Negatywną oceną jest każda ocena w zakresie spełniania przez projekt 

kryteriów wyboru projektów, na skutek której projekt nie może być zakwalifikowany 

do kolejnego etapu oceny lub wybrany do dofinansowania.”

Zasadne wydaje się wprowadzenie aktualnego przepisu art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z którym: "Negatywną 

oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w 

ramach której: projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów 

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

skierowany do kolejnego etapu oceny".

Naszym zdaniem aktualnie obowiązujący przepisy jest precyzyjniejszy. 

Proponowane brzmienie ogranicza uznaniowość lub swobodę interpretacji.

art. 55 ust. 2: "Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest drogą 

elektroniczną. Termin określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu 

przekazania wezwania"

Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest drogą elektroniczną. Termin 

określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania, 

zaś w przypadku gdy jest ono przekazywane drogą e-mail, od dnia potwierdzenia 

dostarczenia korespondencji Wnioskodawcy.

W celu wyeliminowania ryzyk związanych z rozpoczęciem biegu terminu na 

uzupełnienia w przypadku nieskutecznego przekazania treści wezwania, 

sugerujemy doprecyzowanie zapisów art. 55, ust. 2 poprzez zdefiniowanie 

rozpoczęcia biegu terminu dla doręczeń w formie e-mail licząc od dnia 

potwierdzenia dostarczenia.
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art. 56 ust 4 Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną - w formie elektronicznej, informację o 

zatwierdzonym wyniku oceny projektu oznaczającym wybór projektu do 

dofinansowania albo stanowiącym ocenę negatywną, o której mowa w ust. 5 i 6.

art. 56. 4 Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną - w formie elektronicznej, informację o 

zatwierdzonym wyniku oceny projektu oznaczającym wybór projektu do 

dofinansowania albo stanowiącym ocenę negatywną, o której mowa w ust. 5 i 6.  Do  

doręczenia  informacji o  zakończeniu  oceny  projektu  i  jej  wyniku  stosuje  się  

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

postępowania administracyjnego. 

Konieczne wskazanie KPA i jego przepisów jako obowiązujących przy 

przekazywaniu informacji o zatwierdzonym wyniku oceny projektu

art. 58 ust 1. Właściwa instytucja unieważnia postępowanie w zakresie wyboru 

projektów do dofinansowania jeżeli:

1)	w terminie składania wniosków o dofinansowanie projektu nie złożono żadnego 

wniosku lub

2)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wybór projektów do 

dofinansowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, lub

3)	postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną.

2. Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu 

postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób 

konkurencyjny, oraz jego przyczynach na swojej stronie internetowej oraz na portalu. 

Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 63 

ust. 1. usunięcie punktu 2)

Z uwagi na wątpliwą podstawę oraz wątpliwości związane z faktem kto i w 

jakim trybie decydował będzie, że nastąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wybór projektów do dofinansowania nie leży w interesie 

publicznym, konieczne jest usunięcie ustępu. W obecnej postaci zapis prowadzi 

do nierównego traktowania Wnioskodawców oraz nakłada na przedsiębiorców 

wykonanie dokumentacji projektowej, która nawet może nie zostać oceniona w 

ramach konkursu. Przepis - w najgorszej sytuacji - daje możliwość anulowania 

konkursu, jeśli do wsparcia mogłyby być wybrane projekty wnioskodawców, 

których instytucja udzielająca wsparcia - z dowolnych powodów - nie chce 

wesprzeć.  

Proponowany zapis tworzy przestrzeń do „ręcznego sterowania” naborami 

wniosków, niwecząc w ten sposób pracę i koszty poniesione przez uczestników 

takiego postępowania w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz 

destabilizując warunki planowania i prowadzenia działalności przez podmioty 

korzystające ze środków funduszy europejskich

art. 61

dodanie ustępu nr 8: Od odmowy podpisania umowy o dofinansowanie, 

Wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, na zasadach 

określonych w art. 73

Wnioskodawca ma możliwość - zgodnie z art. 73 wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej 

ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w 

związku z czym zachodzi konieczność rozszerzenia stosowania przedmiotowego 

artykułu także na Wnioskodawców, którym odmówiono podpisania umowy o 

dofinansowanie lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu
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art. 61 ust. 4:  W uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może odmówić 

zawarcia umowy o dofinansowanie projektu albo odmówić podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu projektu, jeżeli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu 

publicznym w następstwie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia 

decyzji o dofinansowaniu projektu, w szczególności gdy w stosunku do wnioskodawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organów zarządzających wnioskodawcy 

niebędącego osobą fizyczną toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z 

wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, w związku z dofinansowaniem, które zostało udzielone ze środków 

publicznych na realizację projektu temu wnioskodawcy, podmiotowi powiązanemu z 

nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających tego 

wnioskodawcy lub podmiotu.

Właściwa instytucja może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie projektu albo 

odmówić podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jeżeli zachodzi obawa 

wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie zawarcia umowy o 

dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, w 

szczególności gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną lub członek organów 

zarządzających wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną został skazany 

prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, albo inne związane z 

wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, w związku z dofinansowaniem, które zostało udzielone ze środków 

publicznych na realizację projektu temu wnioskodawcy, podmiotowi powiązanemu z 

nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających tego 

wnioskodawcy lub podmiotu.

Projektodawca przyznaje, że zaproponowany zapis wynika z długotrwałości 

procedur i wielowątkowość postępowań, gdzie niejednokrotnie dochodzi do 

sytuacji, w której zanim dojdzie do ustalenia odpowiedzialności karnej w 

prawomocnym wyroku skazującym, te same lub powiązane podmioty i osoby 

ubiegają się o kolejne środki publiczne. Dlatego też, na podstawie 

zaobserwowanej praktyki proponuje się przyznanie właściwym instytucjom 

uprawnienia do odmowy zawarcia umowy i w konsekwencji odmowy 

przyznania środków publicznych takim podmiotom. Zaproponowany zapis 

przyznaje instytucjom udzielającym wsparcia prawo do odmowy podpisania 

umowy o dofinansowanie z m.in. z powodu prowadzenia przez prokuraturę 

czynności w postępowaniu karnym/karno-skarbowym względem wnioskodawcy 

(osoby zasiadającej w jego organie zarządzającym). Kłóci się to z zasadą 

domniemania niewinności, a zapisy przedmiotowego artykułu powinny zostać 

zmienione na możliwość odmówienia zawarcia umowy o dofinansowanie albo 

odmowę podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu po skazaniu 

prawomocnym wyrokiem.

Rozumiejąc potrzebę ochrony przed ryzykiem niewłaściwego wykorzystania 

środków publicznych, jest absolutnie niedopuszczalnym pozostawienie 

uznaniowej decyzji o odmowie zawarcia umowy bądź podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu projektu instytucji organizującej konkurs, jedynie na podstawie 

toczącego się postępowania karnego lub karno-skarbowego, bez wydania 

prawomocnego wyroku skazującego.

art. 61 ust. 7. "Jeżeli właściwa instytucja po wybraniu projektu do dofinansowania a 

przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o 

dofinansowaniu projektu poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących mieć 

negatywny wpływ na wynik oceny projektu to ponownie kieruje projekt do oceny w 

stosownym zakresie, o czym informuje wnioskodawcę. Przepisy rozdziału 14 i rozdziału 

16 stosuje się odpowiednio." usunięcie ustępu 7

Jakie okoliczności muszą wystąpić oraz na jakiej podstawie podejmowana 

będzie przedmiotowa decyzja? Zapis w obecnym kształcie rodzić może 

wątpliwości do równego traktowania Wnioskodawców.

art. 64 ust. 3: „W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów 

formalnych, o których mowa w ust. 2, właściwa instytucja, o której mowa w art. 44 ust. 

1, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni licząc od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Po 

bezskutecznym upływie terminu właściwa instytucja przekazuje wnioskodawcy 

informację o pozostawieniu jego protestu bez rozpatrzenia, pouczając go o możliwości 

wniesienia w tym zakresie skargi sądu administracyjnego na zasadach określonych w 

art. 73.” 

Propozycja zmiany: "W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów 

formalnych, o których mowa w ust. 2, właściwa instytucja, o której mowa w art. 44 ust. 

1, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni licząc od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Po 

bezskutecznym upływie terminu właściwa instytucja przekazuje wnioskodawcy 

informację o pozostawieniu jego protestu bez rozpatrzenia, pouczając go o możliwości 

wniesienia w tym zakresie skargi sądu administracyjnego na zasadach określonych w 

art. 73."

Wskazany z projekcie termin jest zbyt krótki.

art. 67 ust. 1: „Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, o której mowa w 

art. 44 ust. 1.” [tj. „właściwej instytucji”]  

Zasadne jest zachowanie aktualnie obowiązującego zapisu, zgodnie z którym protest 

wnoszony jest za pośrednictwem instytucji, o której mowa we wskazanym artykule, 

zgodnie z pouczeniem określającym możliwość wniesienia protestu na zasadach i w 

trybie, o których mowa w we wskazanych przepisach, określającym:

1) termin do wniesienia protestu;

2) instytucję, do której należy wnieść protest;

3) wymogi formalne protestu.

Strona nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z 

błędnego pouczenia. Analogicznie - art. 67 ust. 3.
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art. 68: "Właściwa instytucja, o której mowa w art. 66, rozpatruje protest, weryfikując 

prawidłowość oceny projektu w zakresach, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 4 i 5, w 

terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest 

skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 

przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje wnioskodawcę. Termin 

rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania".

Właściwa instytucja, o której mowa w art. 66, rozpatruje protest, weryfikując 

prawidłowość oceny projektu w zakresach, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 4 i 5, w 

terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest 

skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 

przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje wnioskodawcę. Termin 

rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania. 

Brak rozpatrzenia protestu w ww. terminach skutkować będzie automatycznym 

uwzględnieniem protestu, z konsekwencjami określonymi w art. 69, ust. 2.

Sugerujemy wprowadzenie dodatkowego czynnika mobilizującego instytucje 

rozstrzygające protesty do terminowego ich rozstrzygania , co stanowi olbrzymi 

problem w obecnej perspektywie finansowej, bowiem przekroczenie 

ustawowych terminów w żaden sposób nie jest usankcjonowane. W tym celu 

należy rozszerzyć proponowane zapisy art. 68 o "automatyzm" uwzględniania 

protestu po upływie proponowanych terminów (21/45 dni), z konsekwencjami 

określonymi w art. 69, ust. 2 (tj. zakwalifikowanie projektu do kolejnego etapu 

oceny albo wybranie projektu do dofinansowania bądź przekazanie sprawy w 

celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu).

art. 69 ust. 2 pkt 2: „Uwzględnienie protestu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez 

właściwą instytucję, o której mowa w art. 66, polega na: […] przekazaniu sprawy 

instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1, w celu przeprowadzenia ponownej oceny 

projektu, jeżeli instytucja rozpatrująca protest stwierdzi, że doszło do naruszeń 

obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ 

na wynik oceny.”

art. 69 ust. 2 pkt 2: „Uwzględnienie protestu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez 

właściwą instytucję, o której mowa w art. 66, polega na: […] przekazaniu sprawy 

instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1, w celu przeprowadzenia ponownej oceny 

projektu, jeżeli instytucja rozpatrująca protest stwierdzi, że doszło do naruszeń 

obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ 

na wynik oceny, informując wnioskodawcę o przekazaniu sprawy.”

W naszej ocenie zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy 

wdrożeniowej polegająca na braku poinformowania wnioskodawcy o 

przekazaniu sprawy nie jest uzasadniona. Wnioskodawca powinien uzyskiwać 

informacje o stanie sprawy.

art. 73 ust. 4: "Kompletna dokumentacja [załączana do skargi] jest wnoszona przez 

wnioskodawcę w oryginale lub, w postaci uwierzytelnionej kopii lub w kopii wersji 

elektronicznej, jeżeli pisma składane były w systemie teleinformatycznym."

Zasadne wydaje się doprecyzowanie pojęcia "kopii wersji elektronicznej" lub 

zastąpienia go innym, zdefiniowanym w obowiązujących przepisach.

W projekcie nie ma definicji pojęcia "kopia wersji elektronicznej". W 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 180) mowa jest o "kopii dokumentu elektronicznego" oznaczającej "każde, 

niezależnie od sposobu utrwalenia, powielenie całości treści dokumentu 

elektronicznego niezapewniające integralności (niezmienności) z 

pierwowzorem". Nie do końca jasne jest co a na myśli projektodawca stosując 

pojęcie "kopii wersji elektronicznej". Ponadto rozważenia wymaga czy jeżeli 

pisma składane były w systemie informatycznym to do skargi składanej w 

formie elektronicznej nie załącza się dokumentu elektronicznego, a nie jego 

kopii.

art. 76: "W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami 

administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, 

art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy."

Propozycja zmiany projektowanego przepisu: "W zakresie nieuregulowanym w ustawie 

do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 

4, z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146 § 1, art. 150 i art. 152 

tej ustawy."

Zasadne wydaje się wprowadzenie rozwiązania, aby sąd mógł sam zdecydować 

o przyznaniu środków, jeżeli uzna, że sprawa jest na tyle jasna, że sam może o 

tym zdecydować, zamiast przekazywać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez organ. Rozwiązanie byłoby zasadne w celu przyspieszenia postępowania. 

Zgodnie z art. 146 §  2 ppsa „W sprawach skarg na akt lub czynność, o których 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4, sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek 

wynikające z przepisów prawa.”

art. 81 ust. 1: "Właściwa instytucja może prowadzić wykaz ekspertów, który jest 

zamieszczany na jej stronie internetowej oraz na portalu."

"Właściwa instytucja ma obowiązek prowadzić wykaz ekspertów, który jest 

zamieszczany na jej stronie internetowej oraz na portalu"

Sugerujemy, że instytucje odpowiedzialne za nabory wniosków powinny mieć 

obowiązek a nie prawo prowadzenia  wykazu ekspertów. Jednocześni 

sugerowalibyśmy rozszerzenie regulacji w art. 81 o stworzenie 

Wnioskodawcom możliwości wyłączenia do 3 ekspertów z oceny (poprzez 

wskazanie ich w formularzu wniosku spośród wykazu kandydatów na 

ekspertów, o którym mowa w art. 128 ), co jest praktyką spotykaną w innych 

postępowaniach konkursowych (H2020).

Uwaga systemowa

Konieczność załączania kompletnej dokumentacji do skargi kierowanej do sądu – 

zasadne byłoby wprowadzenie rozwiązania informatycznego umożliwiającego sądowi 

samodzielne ściągnięcie dokumentacji od organu.

Rozumiejąc, że załączanie dokumentacji ma na celu przyspieszenie 

postępowania, wydaje się, że możliwe jest wprowadzenie rozwiązania 

informatycznego, aby sąd mógł pobrać dokumentację od organu drogą 

elektroniczną, bez konieczności obciążania tym strony.

Uwaga systemowa

Zasadne byłoby usprawnienie procedury przyznawania środków w przypadku 

wyczerpania się puli i wygrania przez wnioskodawcę sprawy przed sądem. Aktualnie 

ten proces jest dość skomplikowany.
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art. 108

Zmiany związane z wprowadzeniem do Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 Rozdziału 2aa nie 

uwzględniają: 

a) zasad zatwierdzania kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący

b) udziału ekspertów w ocenie przedsięwzięć

W przypadku wyboru przedsięwzięć finansowanych z KPO w projekcie 

zrezygnowano z dwóch kluczowych narzędzi zapewnienia przejrzystości i 

racjonalności wyboru projektów: udziału KM w zatwierdzeniu kryteriów oraz 

udziału zewnętrznych ekspertów w ich ocenie. 

W takim kształcie istnieje wysokie ryzyko, że wybór przedsięwzięć będzie 

obarczony dużym ryzykiem uznaniowości. 

Jednocześnie pozbawienie KM kluczowej kompetencji w zakresie kryteriów 

wyboru projektów stanowi istotne osłabienie tego Komitetu. 

art. 108 ust. 5: (…) 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, kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, biorąc pod uwagę wartość 

inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących 

ostatecznymi odbiorcami wsparcia"

Brak uzasadnienia wyboru wiązek do finasowania w formie bezzwrotnej. Brak 

informacji o pozostałych wiązkach, które powinny być finasowane środkami 

bezzwrotnymi. 

Brak informacji o finalnym kształcie KPO

Pragniemy zwrócić uwagę, że wybór 6 wiązek inwestycyjnych uwzględnionych 

w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy do finansowania w formie 

bezzwrotnej został dokonany bez jakichkolwiek konsultaci z partnerami 

społecznymi i nie uwzględnia specyfiki wiązek ujętych w części pożyczkowej 

KPO.

W szczególności projekt wykazu zamieszczony w projekcie rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie w sprawie wykazu 

inwestycji kwalifikujących się do objęcia wsparciem bezzwrotnym w ramach 

inwestycji, których realizacja jest finansowana z wykorzystaniem środków 

pożyczki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie obejmuje typów 

projektów, dla których wsparcie bezzwrotne stanowi jedyną akceptowalną 

przez odbiorców formę finansowania i jest absolutnie dominującą formą 

finansowania dostępną w ramach wszelkich możliwych mechanizmów wsparcia 

publicznego. W szczególności dotyczy to wiązki D.3.2.1 "Stworzenie 

sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych), w 

ramach której planowane jest m.in. wsparcie projektów o charakterze 

badawczo-rozwojowym i która to wiązka była w całości umieszczona w 

komponencie dotacyjnym KPO.

art. 108 

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie roli i powodów powoływania funduszu celowego 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, który ma być prowadzony przez podmiot niezaliczany 

do finansów publicznych? Jakie będą kryteria wyboru takiego podmiotu.


