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Dotyczy: nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 22 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2327; w załączeniu). Oznacza to, że nowe przepisy obowiązują 

od 23 grudnia 2020 r.

Powyższa ustawa przede wszystkim ma na celu przedłużenie stosowania rozwiązań 

przewidzianych w tzw. specustawie funduszowej do dnia 31 grudnia 2023 r., co oznacza, 

że aż do zakończenia bieżącej perspektywy finansowej możliwe będzie korzystanie 

z ułatwień we wdrażaniu programów operacyjnych i projektów uzasadnionych skutkami 

wystąpienia pandemii COVID-19. 

Należy zwrócić uwagę, że nowelizowana ustawa nie przedłuża obowiązywania wszystkich 

dotychczasowych rozwiązań, a wśród uchylonych przepisów znajduje się m.in. art. 13 

dotyczący wydłużenia o 30 dni terminów składania wniosków o płatność przypadających w 

okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz o 90 dni terminu zakończenia realizacji projektów. 
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Przepis art. 13 miał zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie 

specustawy funduszowej, w związku z tym, terminy określone w umowach zawieranych 

już w okresie obowiązywania specustawy nie podlegały wydłużeniu z mocy prawa (na 

podstawie uchylanego art. 13 ust. 1) oraz ewentualnemu dalszemu wydłużaniu (na 

podstawie uchylonego art. 13 ust. 2). W efekcie powyższego oraz biorąc pod uwagę okres 

obowiązywania ww. przepisu tj. osiem miesięcy uznano, że okoliczności zastosowania art. 

13 zostały wyczerpane. Jednocześnie w związku z uchyleniem ww. art. wprowadzono 

przepis przejściowy (art. 5 nowelizacji) stanowiący, iż terminy, które z dniem wejścia w 

życie specustawy funduszowej zostały wydłużone na podstawie jej art. 13, pozostają w 

mocy i nie jest konieczna w tym zakresie modyfikacja zapisów umów o dofinansowanie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że uchylenie powyższego przepisu nie skutkuje 

zniesieniem możliwości wydłużania terminów składania wniosków o płatność, czy 

zakończenia realizacji projektów. Od 1 stycznia 2021 r. takich zmian będzie można 

dokonać na zasadach ogólnych, tj. w drodze zmian umów o dofinansowanie i z 

uwzględnieniem indywidualnej sytuacji w danym projekcie. Pozwala na to w szczególności 

utrzymany w mocy art. 12 specustawy, zgodnie z którym możliwe jest wprowadzenie 

zmian w projektach skutkujących brakiem spełnienia przez projekt kryteriów wyboru. 

Ustawa tworzy ponadto odpowiednie podstawy prawne dla wprowadzenia do krajowego 

porządku prawnego planu rozwojowego służącego realizacji Krajowego Planu Odbudowy 

(dalej: KPO) oraz umożliwia wydanie programów pomocowych pozwalających na 

udzielanie pomocy publicznej w ramach KPO.  

Ustawa zawiera również przepisy umocowujące ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego do przygotowania i zarządzania programem operacyjnym 

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego Plus przeznaczonych na 

zwalczanie deprywacji materialnej (tzw. program postFEAD).

Z poważaniem

Anna Mickiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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Załączniki:

1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw.

Do wiadomości: Dyrekcja, naczelnicy wydziałów. 


		2020-12-28T12:42:17+0000
	Anna Mickiewicz; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej




