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Stanowisko 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych1 

z dnia 29 września 2022 r. 

 

w sprawie: wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy 

finansowej 2014-2020 

 

     Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) przedstawia postulat 

wydłużenia okresu realizacji i rozliczenia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-

2020 przynajmniej o rok (do 31 grudnia 2024 roku).  

     Organizacje regionalne zgromadzone w inicjatywie OPOS zwracają uwagę, że w okresie 

rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020 skumulowało się szereg kryzysów społeczno-

gospodarczych o światowym zasięgu mających decydujący wpływ na sposób i tempo 

wydatkowania funduszy europejskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarówno pandemia 

COVID-19 jak i wojna na terytorium Ukrainy pociągnęły za sobą nieuchronne skutki w postaci: 

drastycznego wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowotną obywateli UE oraz łagodzenie 

skutków pandemii, na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, bezprecedensowy wzrost kosztów 

energii oraz możliwy jej niedobór, rosnącą inflację i wzrost cen w niemal każdym segmencie 

gospodarki, zmniejszony dostęp do surowców, półproduktów i materiałów budowlanych.  

     Opisana sytuacja zaważyła na sposobie i tempie wdrażania projektów w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego były 

wstrzymywane lub wydłużane ze względu na ograniczenia pandemiczne niepozwalające na 

swobodną rekrutację i obsługę uczestników. Podmioty medyczne realizujące projekty w pierwszej 

kolejności zajmowały się zwalczaniem skutków pandemii, co prowadziło do znaczących zmian w 

projektach zdrowotnych. Inwestycje infrastrukturalne borykają się wciąż z brakami na rynku 

 
1  Stanowisko OPOS zostało przyjęte przez następujące organizacje-sygnatariuszy Porozumienia: Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin 

Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
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materiałów budowlanych, ogromnym wzrostem cen oraz odpływem pracowników pochodzących z 

Ukrainy. Część środków została przekierowana na najpilniejsze potrzeby – łagodzenie skutków 

pandemii, wsparcie dla uchodźców. Jednak ich wdrożenie odbywa się pod presją czasu kończącego 

się wraz z terminem rozliczenia środków. 

     Powyższe problemy, w całości wynikające z siły wyższej i niezależne od instytucji 

zaangażowanych w dysponowanie środkami, znacząco spowolniły tempo wdrażania programów 

operacyjnych. Konieczne stało się przeprogramowanie środków, implementacja dodatkowych 

zmian legislacyjnych, uwzględnienie dodatkowych środków REACT-EU – wszystko to pociągnęło 

za sobą dodatkowe obciążenie administracyjne, a samo wykorzystanie dodatkowych lub 

przeprogramowanych środków powinno wiązać się z wydłużeniem okresu rozliczenia środków. 

Dalsza realizacja programów operacyjnych przy zachowaniu obecnego okresu rozliczeniowego jest 

nadmiernym ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego wdrażających fundusze strukturalne 

w Polsce. 

     W związku z powyższym Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych apeluje do 

rządu polskiego o negocjacje z Komisją Europejskiej związane z wydłużeniem okresu rozliczenia 

programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 o okres minimum jednego roku, tj. 

przynajmniej do 31 grudnia 2024 r. 

 

 

        Jacek Gursz 

Przewodniczący SGiPW 

    Prezydencja OPOS 

 


