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Korzystanie ze środków unijnych 
w czasie pandemii 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. wprowadza odstępstwa od dotychczasowych zasad realizacji 

projektów i przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie. Poniżej prezentujemy 

najważniejsze, z punktu widzenia beneficjentów i wnioskodawców, rozwiązania. Każde z nich stosuje 

się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Nieprawidłowości w projektach 

 Do nieprawidłowości będących skutkiem wystąpienia COVID-19 nie stosuje się przepisów dotyczących 

zwrotu środków wydatkowanych nieprawidłowo. Kwota odpowiadająca wartości korekty finansowej 

wynikającej z nieprawidłowości pokrywana jest z budżetu państwa. Beneficjent musi jednak wykazać, że nie 

był w stanie zapobiec wystąpieniu nieprawidłowości mimo dochowania należytej staranności. Nieco 

odmiennie potraktowana została kategoria nieprawidłowości, których wystąpienie wiąże się z 

nieosiągnięciem celu projektu. Jeżeli powodem nieosiągnięcia tego celu jest wystąpienie COVID-19, to 

wydatki poniesione na ten cel mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile beneficjent wykaże, że 

podejmował w odpowiednim czasie działania służące odzyskaniu środków poniesionych na te wydatki albo 

że ich odzyskanie nie było możliwe. Jeżeli beneficjentowi uda się odzyskać wspomniane środki w przeciągu 

trzech lat od uznania ich za kwalifikowalne – podlegają one zwrotowi właściwej instytucji.  

Zmiany w umowach o dofinansowanie 

 W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19, realizacja postanowień umowy o dofinansowanie  

w zakresie wynikającym z kryteriów wyboru projektów okaże się niemożliwa lub znacznie utrudniona, może 

ona zostać zmieniona na wniosek beneficjenta (nawet, gdy zmiany wpływają na spełnianie kryteriów wyboru 

projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu. 

Wydłużenie terminów realizacji projektów i składania wniosków o płatność 

 Wydłużeniu ulegają terminy: 

> składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – o 30 dni;  

> zakończenia realizacji projektów – o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 Terminy te mogą ulegać dalszemu przedłużeniu, na wniosek beneficjenta, jednak nie dłużej niż do dnia  

31 grudnia 2023 r. i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Zmiana partnera w projekcie 

 Jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego okazała się 

niemożliwa lub znacznie utrudniona, możliwy jest wybór, zmiana lub zaangażowanie dodatkowego partnera 

w projekcie, również po złożeniu wniosku o dofinansowanie (za zgodą właściwej instytucji). 
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Kontrole i odzyskiwanie środków wydatkowanych nieprawidłowo 

 Przedłużeniu mogą ulec terminy na dokonanie czynności w ramach prowadzonych kontroli projektów – w tym 

termin 14 dni na wniesienie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

przedłużenie terminu na wniesienie zastrzeżeń możliwe jest także na gruncie dotychczasowych przepisów.  

 Terminy obowiązujące w postępowaniu administracyjnym dotyczącym odzyskiwania należności 

wydatkowanych nieprawidłowo ulegają przedłużeniu o 3 miesiące, o ile prowadzenie postępowania okazało 

się niemożliwe lub utrudnione (instytucja nie musi informować beneficjenta o przyczynach niezałatwienia 

sprawy w pierwotnym terminie, a stronie nie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia).  

 Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dofinansowania może także ulec zawieszeniu z urzędu albo 

na uzasadniony wniosek strony, na maksymalnie 180 dni. Za okres od dnia wydania postanowienia 

o zawieszeniu postępowania do dnia jego doręczenia stronie nie nalicza się odsetek. 

 Możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie środków wydatkowanych nieprawidłowo na okres nie 

dłuższy niż 180 dni, z urzędu albo na wniosek strony. Za okres od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu 

wykonania decyzji do dnia doręczenia postanowienia uchylającego to postanowienie nie nalicza się odsetek.  

 Instytucja może, na wniosek beneficjenta, stosować ulgi w spłacie zobowiązań do zwrotu nieprawidłowo 

wydatkowanych należności, takie jak umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty. 

 Beneficjent, który ze względu na wystąpienie COVID-19 nie zwrócił w terminie środków wydatkowanych 

nieprawidłowo, nie zostanie wykluczony z możliwości otrzymania innego dofinansowania.  

Ubieganie się o przyznanie dofinansowania 

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programów operacyjnych 

zmianie ulegać mogą, w każdym czasie, zatwierdzone kryteria oceny projektów. Oznacza to, że także w 

trakcie trwania naboru wniosków o dofinansowanie modyfikacji poddane mogą być kryteria, według których 

pierwotnie oceniane miały być projekty wnioskodawców.  

 Zmianie mogą ulec także regulaminy konkursów i terminy składania wniosków o dofinansowanie. W takim 

przypadku nie stosuje się przepisów ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którymi do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym 

traktowaniem wnioskodawców. 

 Wprowadzono możliwość aktualizacji harmonogramu naborów wniosków w każdym czasie (aktualnie nie 

można tego zrobić w przypadku konkursu, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji). 

 W przypadku, gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio  

z wystąpienia COVID-19, wniosek może zostać uznany za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie 

w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni.  

 Przedłużeniu do 30 dni (obecnie maksymalnie 21 dni) mogą ulec terminy na uzupełnienie wniosku 

o dofinansowanie w zakresie braków formalnych oraz na poprawienie oczywistej omyłki.  

 Przewidziano możliwość złożenia wniosku o przedłużenie (maksymalnie o 30 dni) terminu na wniesienie 

protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek. We wniosku tym należy wykazać, że 

dotrzymanie terminów nie było możliwe albo było utrudnione na skutek wystąpienia COVID-19. 

 Protest może być złożony w postaci elektronicznej, gdy na skutek COVID-19 wniesienie pisemnego protestu 

jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.  
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