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Sprawa nr 550274 

 

Streszczenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 

kwestionującego art. 37 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 37 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest niezgodny z art. 45 ust. 1  

i art. 184 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie przepisów dotyczących 

postępowania sądowoadministracyjnego do procedury ubiegania się oraz udzielania dofinan-

sowania ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych. 

Kwestionowana regulacja dotyczy bardzo istotnej problematyki rozdziału środków z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności. 

Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy unijnych, wyłaniane 

są w drodze konkursu projektów. Konsekwencją „wyłonienia projektu do dofinansowania” 

przez instytucję realizującą politykę rozwoju jest podpisanie z wnioskodawcą umowy o dofi-

nansowanie projektu.  

Jednak art. 37 ustawy wyłącza w stosunku do postępowania konkursowego zastoso-

wanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących postępowania 

sądowoadministracyjnego. Rozwiązanie to uzasadniane było koniecznością zapewnienia sku-

teczności systemu rozdziału środków z funduszy strukturalnych, tzn. miało zapobiegać zaha-

mowaniu absorpcji tych środków. 

Zdaniem Rzecznika, potrzeba skutecznego i efektywnego rozdziału funduszy europej-

skich jest oczywista, a jakiekolwiek opóźnienia w absorpcji tych środków mogą mieć nega-

tywne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego kraju.  

Jednak ustawodawca powinien zaprojektować system rozdziału środków w taki spo-

sób, aby interesy podmiotów ubiegających się o dofinansowane były należycie chronione. 

Tymczasem – w opinii Rzecznika – regulacja art. 37 u.z.p.p.r. powoduje, iż w procedurze 

rozdziału środków naruszone zostaje prawo obywatela do sądu.   

 Akt, którym organ administracji przyznaje lub odmawia przyznania dofinansowania 

spełnia wszelkie przesłanki do zakwalifikowania go jako decyzji administracyjnej – ma cha-

rakter jednostronny, władczy, skierowany jest do podmiotu pozostającego poza strukturą ad-

ministracji publicznej i w sposób ostateczny rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotu 

(co jest zwłaszcza widoczne w przypadku odmowy przyznania dofinansowania). 
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Rozdzielając fundusze, instytucja ogłaszająca i rozstrzygająca konkurs działa w sferze 

imperium – w ten sposób bezpośrednio realizuje cele publiczne, o których mowa w art. 2 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zapewnienie trwałego i zrównoważonego 

rozwoju kraju w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, promocji 

zatrudnienia itp.). W tym zakresie instytucja rozstrzygająca przetarg wydaje władcze roz-

strzygnięcia.   

Rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektu jest sprawą administracyjną, ob-

jętą gwarancjami z art. 45 Konstytucji RP. W ramach jej rozpoznania, rozstrzyga się o pra-

wach danego podmiotu w relacji do władzy publicznej. W konsekwencji, powinna ona podle-

gać kognicji sądów administracyjnych. 

W ocenie Rzecznika, wykluczenie przez art. 37 ustawy właściwości sądów admini-

stracyjnych w omawianych sprawach oznacza, iż znajdzie tutaj zastosowanie domniemanie 

wynikające z art. 177 Konstytucji RP, obligujące sąd powszechny do rozstrzygnięcia takiej 

sprawy. 

 Tymczasem art. 45 ust. 1 Konstytucji mówi o sądzie „właściwym” dla rozpoznania 

danej sprawy. Wybór „właściwego sądu” ma bezpośredni wpływ na sferę praw i wolności 

obywatelskich - chodzi tutaj przecież o rodzaj środków prawnych, dostępnych stronie w ra-

mach konkretnego postępowania.   

 Jak była o tym mowa wyżej, trudno jest uznać, że sprawa, w której rozstrzyga się 

ważność konkursu na tle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, regulowana jest 

przez normy prawa cywilnego.  

Z uwagi na domniemanie właściwości sądów powszechnych, przewidziane w art. 177 

Konstytucji RP, sąd najprawdopodobniej nie odrzuci wniesionego powództwa. Jednak uzna-

jąc, iż stosunek prawny, który powstał pomiędzy organem a instytucją rozstrzygającą przetarg 

ma naturę administracyjną, sąd cywilny będzie zmuszony stwierdzić, iż żądanie powoda nie 

opiera się na żadnej normie cywilnoprawnej. W efekcie, roszczenie kwestionujące wynik 

konkursu zostanie oddalone.  

W takiej sytuacji, istniejąca ochrona sądowa jest w zasadzie iluzoryczna; w szczegól-

ności nie doprowadzi ona do kontroli legalności działań instytucji rozstrzygającej konkurs 

wyłaniający projekt do dofinansowania.  

Jeśli strona nie dysponuje żadnym roszczeniem znajdującym oparcie w przepisach 

prawa materialnego, stosowanych przez sąd, to jej prawo dostępu  do sądu przybiera charak-

ter czysto formalny. Taka sytuacja może prowadzić także do naruszenia art. 77 ust. 2 Konsty-

tucji RP.  
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W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawne i szybkie postępowanie w przed-

miocie rozdziału funduszy europejskich jest bezsprzeczną wartością, jednak nie może ona być 

realizowana kosztem praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do sądu. Co także istotne, 

konieczność zapewnienia szybkiego postępowania nie może skutkować zwolnieniem organu 

administracji z zasady legalizmu; a przestrzeganie tej zasady zapewniają właśnie sądy  

administracyjne.  
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