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Podstawa i rodzaj zawieszenia

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) zawiesza się częściowo 

stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na 

lata 2014-2020 z lutego 2017 r. [sygnatura: MR/H/2014-2020/20(2)/02/2017]. 

Uzasadnienie zawieszenia

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu umożliwienie Instytucjom 

Zarządzającym programami na lata 2014-2020 skorzystanie z możliwości przedłożenia 

do KE sprawozdań, o których mowa w art. 50 ust.1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 

za rok 2019 w terminie do dnia 30 września 2020 r. Powyższa możliwość wprowadzona 

została w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 

23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową 

elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, 

str. 1).

Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie IZ skupienie się na podejmowaniu 

działań niezbędnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 i tym samym stanowi istotne 

ułatwienie dla IZ, które w wyniku wprowadzenia restrykcji związanych z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 borykają się z problemami 

instytucjonalnymi i personalnymi, jak również napotykają problemy i opóźnienia w 

pozyskiwaniu informacji niezbędnych do sporządzenia i przedłożenia do KE 

sprawozdań z wdrażania programów operacyjnych w 2019 roku w pierwotnie 

obowiązującym terminie (tj. 31 maja 2020 r.).

Niemniej nadal zachowany został obowiązek przedkładania przez IZ sprawozdania 

rocznego do wiadomości IK UP, co nie ogranicza prawa do ich opiniowania lub 

formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP.



Zakres zawieszenia 

Zawiesza się stosowanie następujących postanowień rozdziału 9 Terminy 

sprawozdawczości:  

- pkt 2 lit. b tiret pierwsze w brzmieniu:

„IZ, z wyłączeniem IZ POPT oraz IZ EWT, przedkłada do wiadomości IK UP 

sprawozdania roczne – z wyłączeniem składanych w 2017 i 2019 r. – do 110 dni 

kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego,”,

- pkt 3 lit. a w brzmieniu:

„IZ EWT przedkłada do wiadomości IK UP sprawozdania roczne – z wyłączeniem 

składanych w 2017 i 2019 r. – do 110 dni kalendarzowych po upływie okresu 

sprawozdawczego,”, 

- pkt 4 lit. b w brzmieniu:

„IZ POPT przedkłada do wiadomości IK UP sprawozdanie roczne – z wyłączeniem 

składanych w 2017 r. i 2019 r. - do 130 dni kalendarzowych po upływie okresu 

sprawozdawczego,”.

Termin zawieszenia

Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 24 kwietnia 2020 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia wytycznych może nastąpić w każdym czasie, 

w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu stosowania wytycznych,  

zastępującej niniejszą informację.
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