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Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu 

Dział I 

Zasady ogólne 

1. Podstawa prawna 
Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WM, określone zostały 

w Rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 

1431 z późn. zm.; dalej, na potrzeby procedury odwoławczej: Ustawa).  

2. Etapy procedury odwoławczej 
W systemie realizacji RPO WM obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej, tj. etap 

przedsądowy oraz etap sądowy. 

3. Środki odwoławcze w ramach RPO WM na lata 2014-2020 

a. Środki odwoławcze – etap przedsądowy 

Środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy na etapie przedsądowym jest 

protest składany do IZ, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

b. Środki odwoławcze – etap sądowy 

Środkami odwoławczymi przysługującymi Wnioskodawcy na etapie sądowym jest 

skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna 

składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

4. Skutki wniesienia protestu / skargi 
Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 53-64 Ustawy, nie wstrzymuje biegu procedury 

wyboru dla pozostałych projektów złożonych w konkursie, a także nie wstrzymuje zawierania 

umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. 

5. Wyłączenia pracowników z rozpatrywania protestu 
Zgodnie z art. 60 Ustawy pracownicy podlegają wyłączeniu z rozpatrywania protestu oraz 

weryfikacji wyników oceny projektów dokonanej przez Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

6. Wyłączenie stosowania przepisów KPA  
Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

- Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), z wyjątkiem przepisów dotyczących 

wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. 

7. Wyczerpanie alokacji 
W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej 

wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, 

a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania – w ramach poddziałania, protest 

pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym Wnioskodawcę, pouczając go jednocześnie 

o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 

Ustawy. 

Sąd natomiast, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została 

przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje sprawy do ponownego 

rozpatrzenia. 


