
Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. 

U S T AWA  

z dnia …………………2017 r. 

o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. 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 2016 r. 

poz. 217 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dofinansowanie – współfinansowanie UE lub współfinansowanie krajowe  

z budżetu państwa, wypłacane na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu;”, 

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a)  kryteria wyboru projektów – kryteria umożliwiające ocenę projektu 

opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu, jego wybór do 

dofinasowania i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcie 

decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodne z warunkami, o których mowa w 

art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, zatwierdzane przez komitet 

monitorujący;”, 

c) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 

„27a) warunki formalne – wymogi formalne, których spełnienie warunkuje ocenę 

projektu i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcie decyzji o 

dofinansowaniu projektu, odnoszące się do kompletności  

i poprawności wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, cech 

wnioskodawcy, których weryfikacja odbywa się poprzez stwierdzenie 

spełniania albo niespełniania danego wymogu;”; 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:  ustawę z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  ustawę z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym 

Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, ustawę z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki. 
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2) użyte w art. 4 ust. 2 pkt 3, w art. 5 ust. 1- 3 i 5 w różnym przypadku wyrazy „wytyczne 

horyzontalne”, zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „wytyczne”; 

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w 

szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, szczegółowy 

opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli 

oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji.”; 

4) uchyla się art. 7; 

5)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Instytucja zarządzająca: 

1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 

jego zmiany, a także termin, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych 

programu operacyjnego lub jego zmiany są stosowane; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostaną 

zamieszczone szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz 

jego zmiany, a także o terminie, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych 

programu operacyjnego oraz jego zmiany są stosowane - w przypadku krajowego 

programu operacyjnego albo programu EWT, a w przypadku regionalnego 

programu operacyjnego - w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”; 

6) w art. 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów;”; 

7) w art. 10: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu 

albo rozłożeniu na raty spłaty należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 

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

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Instytucja zarządzająca lub, za jej zgodą instytucja pośrednicząca lub 

instytucja wdrażająca może powierzyć realizację czynności technicznych 

związanych z obsługą swoich zadań innym podmiotom na podstawie odpowiednio 

porozumienia lub umowy. 
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5b. Do realizacji czynności technicznych, o których mowa w ust. 5a, 

powierzanych jednostce sektora finansów publicznych lub fundacjom, których 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn.zm.
2)

).W takim przypadku instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca 

lub instytucja wdrażająca pokrywa poniesione przez te jednostki lub fundacje 

niezbędne koszty wykonania tych czynności.”; 

8) w art. 11po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Instytucja pośrednicząca lub wdrażająca obowiązane do wypłaty 

równowartości dofinansowania należnego beneficjentowi, lub do zwrotu kwoty równej 

kwocie dofinansowania już wypłaconego beneficjentowi, nie mogą żądać środków na 

pokrycie zobowiązań, o których mowa w ust. 2 lub 3, odpowiednio od instytucji 

zarządzającej lub pośredniczącej.”, 

9) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Instytucja zarządzająca powołuje, spośród swoich pracowników,  

Rzecznika Funduszy Europejskich, zwanego dalej „Rzecznikiem”. 

2. Instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, inne niż 

instytucja  zarządzająca, mogą powołać Rzecznika. 

3. Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uchybień i propozycji usprawnień w zakresie 

realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję; 

2) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1; 

3) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o  których mowa w pkt 1; 

4) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu  

operacyjnego; 

5) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. 

4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się do procedury odwoławczej. 

5. Do realizacji zadań przez Rzecznika nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z 

późn. zm.
3)

), z wyjątkiem działu VIII, który stosuje się odpowiednio. 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 

1250, 1261 i 1579.  
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 996 i 1579.   
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6. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do programów EWT.”; 

10)  w art. 22: 

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. c: 

–  tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– w ramach jednego programu operacyjnego”, 

–  tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii 

Europejskiej lub z tego samego funduszu polityki spójności w ramach 

co najmniej dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja 

zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,”, 

–  dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– w ramach programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 lub Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą także przybrać formę 

weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych 

procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych lub udzielania pomocy 

publicznej. Kontrole te mogą być prowadzone przed dniem otrzymania przez 

wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania.”; 

11) w art. 23 w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Oględziny przeprowadza się w obecności beneficjenta lub osoby przez niego 

upoważnionej.”; 

12) w art. 24 po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. W przypadku stwierdzenia przez instytucję zarządzającą wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 1, instytucja ta wszczyna kontrolę, o 

której mowa w 22 ust. 2 pkt 1.”; 

13) w art. 30 w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z 

informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym 

pozytywnie zaopiniowanymi przez właściwą instytucję zarządzającą 

krajowym programem operacyjnym;”; 
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14) w art. 33: 

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru 

partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady 

przejrzystości i równego traktowania podmiotów i w szczególności jest 

obowiązany do:”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3. Za zgodą instytucji zarządzającej krajowym programem operacyjnym albo 

regionalnym programem operacyjnym, w uzasadnionych przypadkach, może 

nastąpić zmiana partnera.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych, nie będący podmiotem inicjującym projekt 

partnerski, przystępując do realizacji projektu partnerskiego, podaje do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o rozpoczęciu 

realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji 

oraz wskazaniem partnera wiodącego w projekcie.”, 

e) uchyla się ust. 6; 

15) w art. 37: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru 

projektów.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.”. 
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Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

4b. Przepisu ust. 4a nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek o 

dofinansowanie projektu nie zawiera oświadczeń.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, nie 

stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1764).”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe 

instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez 

wnioskodawców, do czasu wybrania ich projektów do dofinansowania, nie 

podlegają udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej.”; 

16) w art. 38: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.  Wybór określonego trybu należy do właściwej instytucji.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 1.”; 

17)  w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Konkurs może być podzielony na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór 

projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej 

instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania."; 

18) w art. 40 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) informację czy konkurs jest podzielony na rundy.”; 

19)  w art. 41 w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i 

sposób uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych i 

oczywistych omyłek;”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) warunki formalne;”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia;”, 

d)  po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu, w części  

dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w trakcie 

jego oceny, 

7b) formę i sposób wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania 

projektu w trakcie jego oceny, w części dotyczącej spełniania przez projekt 

kryteriów wyboru projektów;”, 

e)  dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

„13) informację o możliwości wcześniejszego zamknięcia konkursu; 

14) informację czy konkurs jest podzielony na rundy.”; 

20) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. W razie stwierdzenia we wniosku o dofinasowanie projektu braków w 

zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Do doręczenia wezwania stosuje się przepisy 

działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego.”; 

21) w art. 44: 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład komisji oceny projektów wchodzą pracownicy właściwej 

instytucji. W skład komisji oceny projektów mogą wchodzić eksperci, o których 

mowa w art. 49.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład komisji oceny projektów wchodzą pracownicy, którzy mają 

wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie 
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objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór 

projektu.”, 

c) uchyla się ust. 4 i 5; 

22) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów może być podzielona na 

etapy. 

2. Po każdym etapie oceny właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie 

internetowej listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu albo listę, o której 

mowa w  art. 46 ust. 3. 

3. W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie 

właściwej instytucji, możliwe jest wprowadzanie  zmian w projekcie w części 

dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów, w zakresie  przewidzianym w 

regulaminie konkursu. Wprowadzanie zmian nie może skutkować nierównym 

traktowaniem wnioskodawców. 

4. Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną 

informację o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny 

i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo 

niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Do doręczenia informacji o zakończeniu 

oceny jego projektu i jej wyniku  stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Jeżeli projekt otrzymał negatywną ocenę, o której mowa w art. 53 ust. 2, 

informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu 

na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54, określające: 

1) termin do wniesienia protestu; 

2) instytucję, do której należy wnieść protest; 

3) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2. 

6. Komisja oceny projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą 

przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa  w art. 39 ust. 2. 

7. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów komisja oceny projektów 

sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny.”; 

23) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. 1. Właściwa instytucja rozstrzyga konkurs albo rundę konkursu, 

zatwierdzając listę, o której mowa w art. 45 ust. 6. 
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2. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja może 

zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie albo w 

rundzie konkursu. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja 

zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do 

dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów albo 

listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu właściwa instytucja 

zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o składzie komisji oceny 

projektów.”; 

24) w art. 48: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie projektów 

wcześniej zidentyfikowanych zgodnie z ust. 3 i 4 oraz projektów pomocy 

technicznej, które nie podlegają identyfikacji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Instytucja zarządzająca zamieszcza w szczegółowym opisie osi 

priorytetowych programu operacyjnego informację o zidentyfikowanym projekcie 

oraz o podmiocie, który będzie jego wnioskodawcą.”; 

25) w art. 49: 

a) w ust. 3 uchyla się pkt 5, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Wykonywanie przez ekspertów obowiązków w zakresie wyboru 

projektów   podlega ocenie przez właściwą instytucję. Dwukrotne otrzymanie 

oceny negatywnej powoduje wykreślenie eksperta z wykazu kandydatów na 

ekspertów, o którym mowa w  ust. 10.”; 

26)  art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz 

udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.”; 
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27) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. W toku postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz 

udzielania dofinansowania właściwa instytucja nie może żądać zaświadczeń oraz 

dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1) znane są one instytucji z urzędu, 

2) możliwe są do ustalenia przez instytucję na podstawie: 

a) posiadanych przez nią ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do 

których instytucja ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach 

określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, 

d) przedstawionych przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów 

urzędowych.”; 

28) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do programów EWT,  

z wyłączeniem art. 37 ust. 6 i 6a.”; 

29) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o 

dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie warunki 

formalne i  kryteria wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do 

dofinansowania.”; 

30) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

„Art. 52a. Umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu 

projektu  może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie  

kryteriów wyboru projektu, w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego 

projektu.”; 

31) w art. 53: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu 

wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu 
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ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów 

wyboru projektów albo prawo do ponownego złożenia wniosku w ramach konkursu 

albo rundy konkursu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 

konkursie albo w ramach rundy konkursu nie wystarcza na wybranie projektu do 

dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia 

protestu.”; 

32) w art. 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia  

informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4.”, 

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do doręczenia wezwania  stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.”, 

c) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Termin ten ulega przedłużeniu o czas uzupełnienia protestu, o którym mowa 

w ust. 3.”, 

d)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie 

błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5."; 

33) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

„Art. 54a. 1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia 

rozpatrzenia protestu przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55. 

2. Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o 

wycofaniu protestu do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1. 

3. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę właściwa  instytucja, o 

której mowa w art. 39 ust. 1: 

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę w 

formie pisemnej; 

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do właściwej instytucji, o 

której mowa w art. 55, jeżeli skierowała protest do tej instytucji. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwa instytucja, o której 

mowa w art. 55, pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę  

w formie pisemnej. 

5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest 

niedopuszczalne."; 

34) w art. 55 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, są związane treścią protestu.”; 

35) w art. 56: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

39 ust. 1, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Instytucja, o której mowa w art. 39 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w 

zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, i:”, 

c)  w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W takim przypadku protest jest wnoszony bezpośrednio do tej instytucji 

zgodnie z  pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5.”; 

36) w art. 57: 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, rozpatruje protest, weryfikując 

prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w 

art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego 

otrzymania.”, 

b) zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 30 dni od dnia 

jego otrzymania.”; 

37) w art. 58: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ponowna ocena projektu polega na weryfikacji w granicach protestu 

kryteriów wyboru projektów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 

5.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 



– 13 – 

„1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu kieruje projekt do 

właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy, o której mowa w art. 

46 ust. 3;”; 

38) w art. 59 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o 

którym mowa w art. 45 ust. 5, został wniesiony:”; 

39) w art. 61 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 45 ust. 4,"; 

40) art. 63 otrzymuje brzmienie; 

„Art. 63.  Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o 

którym mowa w art. 45 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 

66 ust. 2 pkt 1. „; 

41) w art. 66 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 

odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 

ramach działania, a w przypadku, gdy w działaniu występują poddziałania – w ramach 

poddziałania:”; 

42) w art. 69 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ewaluacją.”; 

43) w art. 71 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Dane dotyczące uczestników projektów w rozumieniu załącznika I lub II do 

rozporządzenia EFS zgromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym mogą 

zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku  

z realizacją art. 50 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810).”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.
4)

) w art. 831: 

1) w § 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 

567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 

1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587,1595, 1634, 1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437, 868, 

996,1177,1358 i 1579. 
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„2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), wypłaconych w formie 

zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją 

projektu, na który środki te były przeznaczone;"; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji 

również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, 

o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który 

były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, przez okres jego realizacji wskazany w umowie o 

dofinansowanie projektu.". 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579) w art. 8: 

1)   w § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i 

znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi 

bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność 

egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były 

przeznaczone;"; 

2) § 1a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają 

również sumy już wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 

powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z 

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego realizacji 

wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.". 
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Art. 4.  W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810) w art. 50: 

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b) Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w 

rozumieniu załącznika I lub załącznika 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 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.
5)

), w zakresie do tego niezbędnym.”, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 

bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom 

podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących 

legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z 

ust. 3a i 3b, a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”. 

                                                 

5)
 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 16.10.2015, str. 1,  Dz. 

Urz. UE L 200 z 16.07.2016, str. 140 oraz Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79.   
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Art. 5. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862 i 1579) w art. 4 w ust. 1 w pkt 6 

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków skazujących, 

zapadłych wobec:”. 

Art. 6.  W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie 

usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej „usługami rozwojowymi;” 

b) uchyla się pkt 8a, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy 

między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych i 

informacyjnych;”; 

2) art. 6a otrzymuje brzmienie: 

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

podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają niezbędny potencjał do należytego świadczenia usług rozwojowych; 

2)  posiadają system zapewnienia jakości usług rozwojowych; 

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

2. Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zawiera dane 

identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o wpis, rodzaje usług rozwojowych, które 

świadczy oraz dane potwierdzające spełnienie przez ten podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 1. 

3. 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. 

4. Agencja wykreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w 

przypadku gdy: 
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1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych; 

2) zawarł we wniosku nieprawdziwe dane; 

3) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych; 

4) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego; 

5) nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego potencjału do należytego 

świadczenia usług rozwojowych; 

6) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności; 

7) świadczy usługi niezgodnie z posiadanym systemem zapewniania jakości 

usług lub nie posiada systemu zapewnienia jakości usług; 

8) utrudnia, uniemożliwia lub odmawia poddania się weryfikacji przez Agencję 

w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 6a ust. 1. 

5. Do postępowania w zakresie wpisu, odmowy wpisu, 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 2016 r. poz. 23, 

868, 996 i 1579). 

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

1)  tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w art. 

6a ust. 1, 

2) zakres danych wpisywanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru, 

3) szczegółowy tryb dokonywania wpisu rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 8, zmiany, w tym sprostowania wpisu oraz jego wykreślenia, 

4)  standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do 

rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 

–  mając na względzie zapewnienie  należytej jakości usług rozwojowych  oraz 

wiarygodności podmiotów wpisanych do rejestru; 

3) po art. 6a dodaje się art. 6aa w brzmieniu: 

„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 podmiotów i usług rozwojowych, w 

tym dane osobowe: 
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1) osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu tych podmiotów, 

2) personelu tych podmiotów i ich współpracowników 

– dla celów rejestracji podmiotów w systemie teleinformatycznym oraz jego ewaluacji, a 

także kontroli, monitoringu 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 stanowiącym załącznik I oraz załącznik 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 1081/2016 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.
6)

), a także 

dane osobowe innych użytkowników systemu teleinformatycznego, które są niezbędne 

w szczególności do kontroli, monitoringu i oceny tych usług oraz ewaluacji systemu 

teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości i 

monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych przeznaczonych na 

zakup usług rozwojowych. 

4. Agencja pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 

1 oraz w ust. 2 i może je przetwarzać po dokonaniu zgłoszenia zbioru danych do 

rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 40 

ustawy 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). 

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przetwarzane w systemie teleinformatycznym 

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 finansowych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 pkt 4c otrzymuje brzmienie: 

„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 

                                                 

6)
 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz. Urz. UE.L 125 z 21.05.2015, str. 1. 
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dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów 

służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności;”; 

2) w art. 14p: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) przedsięwzięcia priorytetowe zgodne z celami wynikającymi 

odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9; 

4) warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych, w tym potencjalne 

źródła ich finansowania;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wykaz projektów współfinansowanych w ramach programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności lub projektów 

finansowanych ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, umożliwiających realizację danego 

przedsięwzięcia priorytetowego, których identyfikację minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego i zarząd województwa uznają za 

zasadną;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4, 6 i 7-9 oraz dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów 

służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowywanych przez zarząd województwa nie wymagają przyjęcia w drodze 

uchwały Rady Ministrów.”; 

3) w art. 14q ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu terytorialnego zarząd 

województwa może zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, 

zaangażowanymi w realizację jego postanowień, znajdującymi się na terenie 

województwa objętego kontraktem.”; 

4)  w art. 14r: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty zaangażowane w realizację kontraktu terytorialnego przekazują, 

do dnia 31 marca każdego roku, ministrowi właściwemu ze względu na zakres 

objęty kontraktem terytorialnym, w zakresie jego właściwości, w odniesieniu do 
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przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3, nieobjętych programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, informacje o 

realizacji kontraktu w roku poprzednim.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności, w zakresie swojej właściwości, w 

odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3, objętych 

programami służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

przekazuje, do dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju regionalnego informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku 

poprzednim.”, 

c) ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje, do dnia 30 

czerwca każdego roku, Radzie Ministrów oraz zarządowi województwa informację 

o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. Zarząd województwa, do 

30 lipca każdego roku, przekazuje sejmikowi województwa informację o realizacji 

kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)  po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu: 

„Art. 66a. 1. Zobowiązanie do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 pkt 6, 

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 

207 ust. 9, stała się ostateczna albo z dniem zamknięcia programu operacyjnego, o 

którym mowa odpowiednio w przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju albo ustawy o zasadach realizacji programów, albo ustawy o pomocy 

społecznej, albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego albo ustawy z dnia 

10 września 2015 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zależności 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.”; 



– 21 – 

2) w art. 189: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w ciągu 14 od 

dnia upływu terminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, 

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.”, 

b) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu: 

„3f. W przypadku nierozliczenia zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, 

zaliczka podlega zwrotowi w trybie określonym w art. 207, przy czym do 

naliczania odsetek stosuje się ust. 3a-3e”; 

3) uchyla się art. 205; 

4) w art. 207: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Odsetek nie nalicza się, gdy wykorzystanie lub pobranie środków, o 

którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn nie wynikających z działania lub 

zaniechania beneficjenta. 

1b. W przypadku, gdy obowiązek zwrotu środków wynika z okoliczności 

innych niż wskazane w ust. 1, środki przeznaczone na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich podlegają zwrotowi przez 

beneficjenta bez odsetek, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności 

przez właściwą instytucję.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 1, lub”, 

c) w ust. 9 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– 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;"; 

5)       w art. 210 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w 

ust. 1, 

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 oraz mając na 

uwadze, że zgłoszenie podmiotu do rejestru, uzyskiwanie informacji z 

rejestru, udostępnianie i przekazywanie informacji zawartych w rejestrze 

odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej ePUAP, o której mowa w przepisach  o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z 

wyjątkiem udostępniania i przekazywania informacji beneficjentom.”; 

Art. 9. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finasowania nauki 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311)  

w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 15 ust. 1 i 2.”. 

Art. 10. 1. Do postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania 

rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

2. Do postępowań rozpoczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepisy tej ustawy. 

Art. 11. 1. Wytyczne horyzontalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 1, stają się wytycznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy. 

2. Z dniem wejścia w życie ustawy wytyczne programowe, o których mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy zmienianej w art. 1, przestają być stosowane, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1. 

Art. 12. 1. Do umów o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu 

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci 

zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych programowych, stosuje się przepisy 
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dotychczasowe, chyba że beneficjent wyrazi zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie 

projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania wytycznymi, o których 

mowa w art. 11 ust. 1. 

2. Do umów o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu 

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci 

zobowiązali się do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych 

albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 13. Porozumienia lub umowy o partnerstwie, o których mowa w art. 33 ustawy 

zmienianej w art. 1, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc. 

Art. 14.  Do procedury odwoławczej wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w 

życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 15. Instytucja Zarządzająca powoła Rzecznika Funduszy Europejskich w terminie 

trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 16. Do egzekucji środków, o których mowa w art. 2 i art. 3, wszczętych  

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 17.  Z dniem 1 stycznia 2018 r. wykreśla się z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podmioty 

zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

w zakresie usług informacyjnych oraz finansowych. 

Art. 18. W terminie szczęściu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy kontralty 

terytorialne zostaną dostosowane do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 niniejszej ustawy. 

Art. 19.  Do wniosków o płatność, na złożenie których termin upłynął przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 20. Do postępowań w sprawie zwrotu środków wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 21. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 

8 zachowuje moc do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy,  

o której mowa w art. 8, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 
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Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 6 ust. 1 pkt 8 i art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2018 r. 

 


