
UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971 oraz z 2020 r. poz. 

1264), dalej: „rozporządzenie”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

określonego w art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818). Powyższy przepis upoważnia ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego do określenia, w drodze rozporządzenia, 

warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków 

poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, a także ich stawek 

procentowych.  

Zgodnie z treścią dokumentów regulujących kwestię realizacji programów 

operacyjnych, jednym z warunków pozwalających na uznanie za kwalifikowalne, 

czyli podlegające refundacji, wydatków związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu 

Spójności, jest ich poniesienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

krajowego oraz unijnego. Przedmiotowe rozporządzenie określa warunki obniżania 

wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej oraz stawki procentowe 

stosowane przy obniżaniu wartości korekt lub pomniejszeń. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zostało opracowane na postawie decyzji 

Komisji z dnia 14 maja 2019 r. C(2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia 

wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez 

Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach 

zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących 

zamówień publicznych. 

Powodem nowelizacji rozporządzenia jest wejście w życie, z dniem 1 stycznia 2021 

r., ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 

2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492 i 1517). Fakt ten spowodował konieczność 

zmiany przywołanych obecnie w załączniku do rozporządzenia artykułów uchylanej 



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r. 

poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 i 1086) i zastąpienia ich odwołaniami do artykułów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych. 

Z tego samego względu, § 1 projektowanego rozporządzenia, wprowadza także 

zmianę części wspólnej § 1 rozporządzenia, zastępując odwołanie do ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych odwołaniem do ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

W § 2 projektowanego rozporządzenia określono przepisy przejściowe zgodnie z 

którymi do ustalenia wartości korekt finansowych oraz pomniejszeń dotyczących 

nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, 

prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych  albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z 

decyzji o dofinansowaniu projektu, wszczętych przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.  

W § 3 określono termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, który 

pokrywa się z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.1)) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom 

i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1204, z 2018 r. poz. 

114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192.  



uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów. 

 

 


