
 

 
UCHWAŁA NR LI/1048/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 projektu ustawy   
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 

 w perspektywie finansowej 2014-2020  
 

 
Działając na podstawie art. 11 pkt 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa /Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. Zm./ oraz art. 19 ust. 2 
Statutu Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego /Dz. Urz. Woj. Podk.  
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm/ 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zaniepokojenie proponowanymi 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapisami art. 98 projektu ustawy   
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 

2. Szczegółowe motywy stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
zawiera załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, 
Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Infrastruktury  
i Rozwoju, Ministrowi Finansów,  Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
Parlamentarzystom z Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały NR LI/1048/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

 
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 5 sierpnia 2014 r.  
 w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art. 98 projektu ustawy   
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 

 w perspektywie finansowej 2014-2020  
 
 
 

Sejmik wyraża zaniepokojenie proponowanymi przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju zapisami art. 98 projektu ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 
2014-2020. Aktualna propozycja treści przedmiotowego przepisu stwarza realne 
zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania systemu wsparcia zwrotnego poprzez 
instrumenty finansowe, który jest istotnym elementem polityki rozwoju regionalnego.  
Zgodnie z art. 98 ww. ustawy ; 
1. Środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach krajowych  
i regionalnych programów operacyjnych do instrumentów inżynierii finansowej, 
wdrażanych na podstawie art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 
lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 
31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), po wykonaniu zobowiązań wynikających  
z zawartych umów o dofinansowanie w zakresie ich wykorzystania zgodnie z art. 78 
ust. 7 tego rozporządzenia, niezaangażowane w ramach umów z odbiorcami 
wsparcia udzielanego przez instrumenty inżynierii finansowej oraz środki zwracane 
przez tych odbiorów do instrumentów inżynierii finansowej są ponownie 
wykorzystywane na realizację celów określonych w art. 78 ust. 7 tego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 rozporządzenia ogólnego. 
2. W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 
instytucja zarządzająca otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek do 
obsługi instrumentów inżynierii finansowej. 
3. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzona zgodnie  
z umową podpisaną między instytucją zarządzającą a Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. 
4. Wyłącznym dysponentem środków finansowych zgromadzonych na rachunku,  
o którym mowa w ust. 2, jest: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w odniesieniu do 
środków pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2) zarząd województwa – w odniesieniu do środków pochodzących  
z regionalnego programu operacyjnego. 



5. Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 2, są 
uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyłącznie na wniosek podmiotu 
określonego w ust. 4. 
 
Wdrożenie instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych miało min. na celu budowanie trwałego systemu wsparcia zwrotnego 
dla MSP w Polsce. Zarząd Województwa negocjując Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego z Komisją Europejską wziął na siebie 
odpowiedzialność wdrażania instrumentów inżynierii finansowej.  
Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o zmianę zapisów art. 98 projektu 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez wykreślenie z ww. ustawy z art. 98 
pkt 2-5. 
Sejmik Województwa Podkarpackiego postuluje o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad 
jednoznacznym określeniem własności środków zgromadzonych w instrumentach 
inżynierii finansowej w perspektywie 2007-2013 oraz stworzeniem ram polityki 
wyjścia dla programów operacyjnych, zobligowanych do jej wdrażania poprzez 
zapisy Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .  
Na instrumenty inżynierii finansowej w Polsce w latach 2007- 2013 przeznaczona 
została pula ok. 1 048 mln euro (4 192 mln PLN) a w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
126 111 120,90 PLN. 
 
 
 

 


