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Faster, fewer, better  
– czyli ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych  

i Funduszu Spójności
AnnA KuchArczyK

Wdrażanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w Polsce w okresie 
programowania 2007–2013 jest możliwe m.in. dzięki istniejącym aktom 
prawnym. Efektywność oraz terminowość wykorzystania środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej zależy przede wszystkim od trafności rozwiązań 
zaproponowanych w istniejących ustawach związanych z prowadzeniem polityki 
rozwoju regionalnego. 

Ponieważ realizacja projektów 
finansowanych z udziałem fun-
duszy Wspólnoty jest procesem 

złożonym i wieloetapowym, niezbęd-
ne jest stworzenie rozwiązań prawnych 
ułatwiających absorpcję tych funduszy, 
w szczególności mając na uwadze fakt, 
iż wydatkowanie funduszy strukturalnych 
w Polsce jest ściśle powiązane z budżeto-
waniem Unii Europejskiej, co oznacza, że 
niezachowanie zasady n+3, n+2 skutko-
wać będzie koniecznością zwrotu przy-
znanych środków do budżetu Wspólnoty. 
Właśnie w celu zwiększenia termino-
wości i efektywności absorpcji funduszy 
pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego opracowało projekt ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wdrażaniem funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności. W ww. projekcie 
zawarto propozycje zmian następują-
cych aktów prawnych:
n  ustawy z 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty;
n  ustawy z 4 września 1997 r. o działa-

niach administracji rządowej;
n  ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie województwa;
n  ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o Naro-

dowym Planie Rozwoju;

n  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych;

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

Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści została uchwalona przez Sejm 10 
października 2008 r., a następnie, po 
przyjęciu przez Senat, podpisana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
24 listopada 2008 r. Nowy akt prawny, 
mający na celu usprawnienie absorpcji 
funduszy UE w Polsce, wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Najważniejsze z przygotowanych 
zmian dotyczą ustawy z 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, 
z późn. zm.), zwanej również ustawą 
horyzontalną. Ustawa ta weszła w życie 
26 grudnia 2006 r. i stała się podsta-
wowym narzędziem prawa krajowego 
regulującym wdrażanie funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności w Polsce 
w okresie programowania 2007–2013 
oraz narzędziem kształtującym i koor-
dynującym politykę rozwoju. Zmiany 
w ww. ustawie koncentrują się na kilku 
aspektach, w tym m.in. na doprecyzo-
waniu samego pojęcia polityki rozwoju 

poprzez dodanie do już istniejącej de-
finicji zapisów wynikających z realizacji 
odnowionej strategii lizbońskiej:
Przez politykę rozwoju rozumie się ze-
spół wzajemnie powiązanych działań 
podejmowanych i realizowanych w celu 
zapewnienia trwałego i zrównoważone-
go rozwoju kraju, spójności społeczno-
gospodarczej, regionalnej i przestrzen-
nej, podnoszenia konkurencyjności 
gospodarki oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali krajowej, regional-
nej lub lokalnej.
Do ustawy dodano również zapis sta-
nowiący o tym, że przy przygotowy-
waniu projektu strategii rozwoju oraz 
programów konieczne jest uwzględ-
nianie przepisów dotyczących udziału 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocen oddziaływania na środowisko 
poprzez przeprowadzanie postępowa-
nia w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, w zakresie przewidzianym 
przez przepisy o ochronie środowi-
ska. Ma to związek z dostosowaniem 
polskiego prawa krajowego do prawa 
wspólnotowego w tym obszarze. 
Zmiany objęły również uchylenie art. 7 
i 8 ustawy horyzontalnej dotyczących 
powoływania przez właściwego miej-
scowo wojewodę stałych konferencji 
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współpracy. Funkcjonowanie stałych 
konferencji współpracy od początku 
obowiązywania ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju budziło 
wiele wątpliwości, ponieważ zadania, 
jakie im przypisano, mogły być reali-
zowane przez inne podmioty 
bez dodatkowych regulacji. Po 
podpisaniu przez Prezydenta 
RP ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójności stałe konferen-
cje współpracy, powołane przed 
dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, działają jeszcze nie dłu-
żej niż przez trzy miesiące od 
dnia wejścia w życie przedmio-
towej ustawy.  
Do ustawy horyzontalnej wpro-
wadzono ponadto nowe zapisy 
dotyczące strategii rozwoju, tj. definicje 
długookresowej, średniookresowej oraz 
innych strategii rozwoju kraju, ich obo-
wiązkowe elementy składowe, zasady 
przygotowania oraz uzgadniania ww. do-
kumentów, a także skreślono zapisy do-
tyczące strategii sektorowych. Koniecz-
ność przygotowywania długookresowej 
strategii rozwoju kraju wynikała m.in. 

z rekomendacji Unii Europejskiej, która 
zwróciła uwagę na zasadność planowa-
nia długookresowego, tj. w perspektywie 
nie krótszej niż 15 lat, tak aby zapewnić 
ciągłość działań strategicznych kraju bez 
względu na zmieniającą się wewnętrzną 

sytuację polityczną. Długookresowa stra-
tegia rozwoju kraju jest również, zgodnie 
z przyjętymi założeniami, punktem od-
niesienia dla innych opracowywanych 
w kraju strategii, zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. 
Do ustawy z 6 grudnia 2006 r. wpro-
wadzono również zapisy dotyczące 
nowego dokumentu, jakim jest krajowa 

strategia rozwoju regionalnego, okre-
ślającego zakres interwencji państwa 
w odniesieniu do działań podejmo-
wanych na rzecz rozwoju poszczegól-
nych regionów, a także koordynacji 
działań rządowych na poziomie kra-

jowym z działaniami samorzą-
du terytorialnego na szczeblu 
regionalnym. Ponadto przyjęto 
określenie „strategia spójności 
społeczno-gospodarczo-teryto-
rialnej” dla nazwania strategii, 
jaką są Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia. Wprowa-
dzone zmiany mają na celu 
usystematyzowanie programo-
wania strategicznego w Polsce 
oraz umożliwienie prowadzenia 
długoterminowej krajowej poli-
tyki przestrzennej i zapewnienie 
wieloletniego finansowania poli-

tyki rozwoju kraju.
Uszczegółowiono oraz dodano zapisy 
dotyczące programów operacyjnych, 
w tym m.in. oddzielono programy ope-
racyjne od programów rozwoju (reali-
zujących cele zawarte w strategiach roz-
woju odnoszących się do przestrzeni, 
sektorów, dziedzin lub regionów) oraz 
zapisano, że:

Ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności

została uchwalona przez Sejm  
10 października 2008 r.
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n  program operacyjny realizuje średnio-
okresową strategię rozwoju kraju lub 
strategię rozwoju i obejmuje okres 
niewykraczający poza okres ich obo-
wiązywania;

n  program określa w szczególności diag-
nozę sytuacji społeczno-gospodarczej 
w odniesieniu do zakresu objętego 
programowaniem strategicznym oraz 
wyniki raportu ewaluacyjnego, któ-
ry instytucja opracowująca program 
przygotowuje przed jego przyjęciem, 
a który zawiera uprzednią ewaluację 
skuteczności i efektywności realizacji 
programu;

n  program determinuje cel główny i cele 
szczegółowe w nawiązaniu do śred-
niookresowej strategii rozwoju kraju, 
strategii narodowej, strategii spójności 
lub strategii rozwoju wraz z określo-
nymi wskaźnikami;

n  program zakłada priorytety oraz kie-
runki interwencji w zakresie terytorial-
nym, w tym w ujęciu wojewódzkim 
oraz sposób monitorowania i oceny 
stopnia osiągania celu głównego i ce-
lów szczegółowych;

n  zarząd województwa przyjmuje pro-
jekt regionalnego programu operacyj-
nego w drodze uchwały przed skie-
rowaniem do przyjęcia przez Komisję 
Europejską.

Jak wynika z wyżej przytoczonych zapi-
sów ustawodawca zaakcentował m.in. 
obowiązek przeprowadzania ewalua-
cji ex ante skuteczności i efektywności 
w stosunku do strategii i programów, co 
ma na celu poprawę jakości programo-
wania strategicznego w kraju.
Ponadto zapisano, że kontrakt wo-
jewódzki (na którego podstawie są 
przekazywane środki na realizację 
programów operacyjnych) jest zawie-
rany w celu realizacji programów lub 
przedsięwzięć wymagających dofinan-
sowania ze środków krajowych budżetu 
państwa. Natomiast działania z zakresu 
polityki rozwoju, stanowiące zadania 
własne jednostek samorządu teryto-
rialnego, trwale przyczyniające się do 
podniesienia konkurencyjności regionu 
oraz pozostające w związku z działania-
mi realizowanymi w ramach regional-
nego programu operacyjnego, nieujęte 

w kontrakcie wojewódzkim lub w RPO, 
mogą być finansowane z dotacji celo-
wych budżetu państwa.
Zmiany w artykułach dotyczących re-
alizacji programów operacyjnych po-
legały również na doprecyzowaniu, 
że za prawidłową realizację programu 
operacyjnego odpowiada instytucja 
zarządzająca, którą jest odpowiednio 
minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego lub zarząd województwa, 
a w przypadku programu rozwoju – od-
powiednio właściwy minister lub zarząd 
województwa. Dodano także zapisy 
mówiące, że w celu wspólnej realiza-
cji projektów w ramach programów 
operacyjnych mogą być tworzone part-
nerstwa przez podmioty wnoszące do 
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe.
Ustawa o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju zakładała, że w procesie 
wyboru projektów właściwa instytucja 
może korzystać z pomocy ekspertów. 
Ww. zapis rozszerzono o warunki, ja-
kie musi spełnić osoba chcąca zostać 
ekspertem (np. eksperci biorący udział 
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w procedurze wyboru projektów, któ-
re otrzymają dofinansowanie, są zo-
bowiązani do składania oświadczeń 
potwierdzających ich bezstronność 
w tym postępowaniu), jak również 
o obowiązek stosowania przy korzy-
staniu z usług ekspertów przepisów 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, do-
tyczące wyłączenia pracownika lub 
organu. Wprowadzone zmiany mówią 
również o tym, że instytucja zarządza-
jąca danym programem może tworzyć 
bazę ekspertów i udostępniać 
ją na stronach internetowych. 
Obowiązek taki ma natomiast 
minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego w zakre-
sie centralnej bazy ekspertów. 
Z uwagi na fakt, iż udzielanie 
wsparcia ze środków budżetu 
państwa na realizację projektów 
w ramach programów operacyj-
nych, a spełniającego przesłanki 
pomocy publicznej, jest bardzo 
ważnym elementem implemen-
tacji ww. programów, do art. 21 
stanowiącego o udzielaniu pomo-
cy ze środków budżetu państwa, zwanej 
pomocą publiczną, dodano zapis umoż-
liwiający udzielanie pomocy indywidu-
alnej dla projektów, które nie mogłyby 
otrzymać dofinansowania w ramach 
istniejących programów pomocowych: 
Pomoc, o której mowa w ust. 1, nieob-
jęta przepisami, o których mowa w ust. 
3, lub innymi przepisami wydanymi na 
podstawie odrębnych ustaw, stanowi 
pomoc indywidualną, a jej przeznacze-
nie i szczegółowe warunki udzielania 
określa decyzja lub umowa o dofinan-
sowanie projektu. Dotychczas instytucje 
zarządzające RPO nie miały możliwości 
udzielania pomocy indywidualnej dla 
projektów istotnych dla rozwoju dane-
go regionu bądź kraju, a niewpisujących 
się w założenia rozporządzeń ministra 
rozwoju regionalnego dotyczących po-
mocy publicznej. Nowy zapis w ustawie 
o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju stwarza więc szansę dofinansowania 
wielu ważnych dla danego regionu pro-
jektów.
Kolejne zmiany zostały dokonane w za-
kresie procedury odwoławczej w przy-
padku negatywnej oceny projektu w ra-
mach programów operacyjnych. Zmiany 
te polegają na zunifikowaniu zasad pro-
cedury odwoławczej dla regionalnych 
i krajowych programów operacyjnych. 
W tym celu, m.in. z procesu odwoław-

czego wyłączono właściwego miejscowo 
wojewodę. Sytuacja, kiedy wojewoda był 
podmiotem właściwym dla rozpatrywania 
protestów w ramach RPO, powodowała 
ograniczenie kompetencji samorządów 
województw, tj. instytucji zarządzających 
RPO. Ponadto zapisano, że:
n  wnioskodawca ma do dyspozycji 

środki przewidziane w systemie reali-
zacji danego programu operacyjnego, 
przy czym system realizacji programu 
musi przewidywać co najmniej jeden 
środek odwoławczy;

n  w rozpatrywaniu środków odwoław-
czych nie mogą uczestniczyć osoby 
biorące udział w ocenie określonego 
projektu;

n  właściwa instytucja, przekazując wnio-
skodawcy informacje o przedmiocie 
rozstrzygnięcia złożonego przez niego 
środka odwoławczego, musi zawrzeć 
w tej informacji, obok uzasadnienia, 
także pouczenie o możliwości złoże-
nia kolejnego środka odwoławczego;

n  po wyczerpaniu środków odwoław-
czych przewidzianych w systemie 
realizacji programu operacyjnego i po 
otrzymaniu informacji o negatywnym 
wyniku procedury odwoławczej, 
wnioskodawca może w tym zakre-
sie wnieść skargę do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego;

n  wnioskodawca lub właściwa instytucja 
pośrednicząca lub zarządzająca może 
wnieść skargę kasacyjną do Naczelne-
go Sądu Administracyjnego.

Oznacza to, że w zakresie kwestii pro-
ceduralnych lub związanych z narusze-
niem prawa przez właściwą instytucję 
w trakcie oceny projektu wnioskodaw-
ca po wyczerpaniu podstawowej ścież-
ki odwoławczej przewidzianej w syste-
mie realizacji programu ma możliwość 
złożenia skargi do sądu administracyj-
nego. Założeniem nowych przepisów 
jest również niewstrzymywanie całej 

procedury konkursowej na czas trwa-
nia procedury odwoławczej dotyczą-
cej danego wniosku o dofinansowanie. 
Pozostałe projekty zakwalifikowane do 
dofinansowania przechodzą kolejne 
etapy procedury konkursowej aż do 
podpisania umów.
Nowe przepisy zakładają również 
utworzenie Komitetu Koordynacyjnego 
do spraw Polityki Rozwoju jako organu 
opinio-doradczego Prezesa Rady Mini-
strów, w celu zapewnienia efektywnej 
koordynacji programowania i wdraża-

nia polityki rozwoju, a także stra-
tegicznego monitorowania i oce-
ny instrumentów jej realizacji. 
Zmiany w ustawie o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 
uchylają również art. 34 ustawy 
dotyczący wykluczenia prawa 
otrzymania dofinansowania w ra-
mach programu operacyjnego. 
Przepisy o wykluczeniu z możli-
wości ubiegania się o finansowa-
nie z funduszy unijnych zawarte 
są w ustawie o finansach publicz-
nych, w której również zostały 
zamieszczone dodatkowe regu-

lacje w tej kwestii. Ponadto w ustawie 
horyzontalnej położono jeszcze większy 
niż dotychczas nacisk na zakaz zmiany 
zasad konkursu w trakcie jego trwania, 
zamieszczono definicję instytucji au-
dytowej, uchylono rozdział o planach 
wykonawczych oraz rozszerzono zakres 
porozumień, które mogą być zawierane 
między instytucją zarządzającą progra-
mem operacyjnym a instytucją pośred-
niczącą w jego wdrażaniu.
Obok ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju bardzo ważne regulacje, 
mające wpływ na absorpcję funduszy 
Unii Europejskiej, zawiera ustawa z 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 
w której wprowadzono zmiany w zakre-
sie dotacji rozwojowej. Przede wszyst-
kim podkreślono, że wszystkie wydatki 

W ramach programów
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w ramach programów operacyjnych 
mają formę dotacji rozwojowej. Ponadto 
zapisano, że zarząd województwa może 
dokonywać zmian w planie dochodów 
i wydatków budżetu samorządu wo-
jewództwa w zakresie środków prze-
znaczonych na realizację programów 
operacyjnych, dla których samorząd 
województwa jest instytucją zarządza-
jącą (RPO) lub instytucją pośredniczącą 
(komponent regionalny PO KL). 
Natomiast w celu ułatwienia kontro-
li przepływu środków finansowych 
w ustawie o finansach publicznych 
zapisano, że środki dotacji rozwojo-
wej mogą być wydatkowane jedynie 
ze specjalnie do tego celu wyodręb-
nionych, przez właściwe instytucje, 
rachunków bankowych. Z takich ra-
chunków również instytucje pośred-
niczące mają prawo przekazywania 
dotacji bezpośrednio do beneficjen-
tów. Wyraźnie podkreślono również, 
iż instytucje zarządzające lub instytucje 
pośredniczące mogą przeznaczać od-
setki od środków otrzymanych w ra-
mach dotacji rozwojowej w formie za-
liczki na realizację odpowiednio RPO 
lub krajowego programu operacyjnego 
jako wkład własny samorządu woje-
wództwa. Umożliwiono również prze-

kazywanie środków dotacji nie tylko 
w transzach kwartalnych, ale również 
w krótszych odstępach czasu.
Pozostałe ważne zmiany w ustawie 
o finansach publicznych, które wcho-
dzą w życie, to m.in.: 
n  zwolnienie z obowiązku składania 

zabezpieczenia umowy dotacji roz-
wojowej wszystkich jednostek sektora 
finansów publicznych, Banku Gospo-
darstwa Krajowego oraz fundacji, któ-
rych jedynym fundatorem jest Skarb 
Państwa; 

n  wydłużenie terminu rozliczenia do-
tacji przekazywanych na realizację 
projektów w ramach programów 
operacyjnych z 30 do 60 dni od dnia 
zakończenia realizacji projektu; 

n  pozostawienie na przełomie roku 
na rachunkach bankowych bene-
ficjentów wszystkich programów 
operacyjnych wydatków niewygasa-
jących przeznaczonych na realizację 
tych programów; dotychczas zasada 
ta dotyczyła tylko części środków 
w ramach programów finansowanych 
z EFS, podczas gdy pozostałe środki 
niewygasające musiały być zwracane 
do budżetu państwa z końcem roku 
i wracały z początkiem kolejnego 
roku budżetowego z powrotem do 

beneficjentów, co mogło spowodo-
wać utratę płynności finansowej be-
neficjenta projektu.

Zmiany w ustawie o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju oraz w ustawie 
o finansach publicznych, jak i w pozo-
stałych aktach prawnych, wprowadzo-
ne ustawą o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 
mają na celu przezwyciężenie istnie-
jących barier i wyjście naprzeciw po-
trzebom podmiotów zaangażowanych 
we wdrażanie programów operacyj-
nych finansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej. Czy okażą się one wystar-
czające i skuteczne pokaże najbliższy 
rok, w którym oczekiwane jest znaczne 
zwiększenie tempa absorpcji funduszy 
po to aby udało się zrealizować zasadę 
n+3 i nie zwracać do budżetu Wspól-
noty środków finansowych tak prze-
cież potrzebnych dla rozwoju naszego 
kraju.  n

Źródła:
n  Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-

ku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
n  Materiały z posiedzenia zespołu ds. wykorzystania funduszy 

strukturalnych w ramach RPO, które odbyło się 24 listopada 
2008 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

n  www.funduszestrukturalne.gov.pl.
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