
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

na 51. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 marca 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 30 grudnia 2009 r. opublikowa³o zasady finansowania

Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” (wersja v5 z errat¹).
W rozdziale 3 na stronie 43 zasad zapisano: „Wniosek o p³atnoœæ jest sk³adany w terminach okreœlo-

nych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce (np. raz na miesi¹c, raz
na kwarta³ itp.) oraz – w przypadku koñcowego wniosku o p³atnoœæ – nie póŸniej ni¿ trzydzieœci dni ka-
lendarzowych od zakoñczenia okresu realizacji projektu. Instytucja zarz¹dzaj¹ca zaleca, aby wnioski
o p³atnoœæ sk³adane by³y nie póŸniej ni¿ w terminie dziesiêciu dni roboczych od zakoñczenia okresu roz-
liczeniowego. Wniosek o p³atnoœæ sk³adany jest w wersji papierowej i elektronicznej”.

Po opublikowaniu tych zasad instytucje poœrednicz¹ce uwa¿aj¹, ¿e wnioski o p³atnoœæ musz¹ byæ do-
starczone do ich urzêdu najpóŸniej we wskazanych terminach. Beneficjenci maj¹cy siedzibê w miejsco-
woœci bêd¹cej jednoczeœnie siedzib¹ danej IP/IP2 mog¹ z³o¿yæ wniosek w kancelarii urzêdu w dniu
up³ywu terminu do godziny zakoñczenia pracy urzêdu. Natomiast podmioty bêd¹ce beneficjentami pro-
gramu maj¹ce siedziby w miejscowoœciach znacznie oddalonych od siedziby IP/IP2 musz¹ znacznie wcze-
œniej zakoñczyæ opracowanie wniosku o p³atnoœæ, tak aby zosta³ on zawieziony lub dostarczony przez
firmê kuriersk¹ najpóŸniej w dniu up³ywu terminu. Powoduje to nierównoœæ traktowania beneficjentów.

Tymczasem w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postêpowania administracyjnego (DzU
z 2000 r. nr 98 poz. 1071, z póŸn. zm.) w art. 57 §5 jest zapis, ¿e termin uwa¿a siê za zachowany, je¿eli
przed jego up³ywem pismo zosta³o, miêdzy innymi, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego (pkt 2).

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy w przypadku wskazanych terminów obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ko-

deks postêpowania administracyjnego, a szczególnie zapis art. 57?
2. Czy w przypadku og³aszanych konkursów art. 57 k.p.a. obowi¹zuje w zakresie terminu sk³adania

wniosków o dofinansowanie?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek




