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U C H WA Ł A  N R  1 7 6 / 2 0 2 1  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 28 grudnia 2021 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych 

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1)) Rada Ministrów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. 1. Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów, o których mowa 

w ust. 2 i 3. 

2. Program obejmuje następujące obszary, które mogą być objęte dofinansowaniem: 

1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 

2) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; 

3) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; 

4) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;  

5) budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, 

przetwarzanie biologiczne, segregacja; 

6) odnawialne źródła energii; 

7) tabor z napędem zeroemisyjnym; 

8) budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego; 

                                                

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 

i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535 i 2368. 
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9) budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej; 

10) budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym 

oświetleniowej; 

11) cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; 

12) poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; 

13) innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; 

14) rewitalizacja obszarów miejskich; 

15) budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;  

16) budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej; 

17) budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej; 

18) budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 

19) budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni; 

20) budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-

naprawczej; 

21) budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego; 

22) tabor transportu kolejowego; 

23) tabor transportu tramwajowego; 

24) tabor z napędem niskoemisyjnym; 

25) budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej; 

26) gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie; 

27) budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego; 

28) budowa i modernizacja infrastruktury społecznej; 

29) budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej; 

30) rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; 

31) tabor zbiorowego transportu drogowego; 

32) tabor zbiorowego transportu wodnego; 

33) budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej; 

34) budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości; 

35) budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych; 

36) rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych; 

37) inne niż określone w pkt 1–36, wskazane przez Prezesa Rady Ministrów, biorąc pod 

uwagę zasady zrównoważonego rozwoju oraz mające na celu przeciwdziałanie 

COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
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o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

3. Prezes Rady Ministrów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ogłoszeniu 

o naborze wniosków o dofinansowanie z Programu, w odniesieniu do obszarów 

określonych w ust. 2, mających istotne znaczenie dla rozwoju regionu lub społeczności 

lokalnej, może wskazać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które mogą 

otrzymać takie dofinansowanie.  

§ 4. 1. Dofinansowanie z Programu: 

1) może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 98% wartości zadania 

inwestycyjnego rozumianej jako całkowita łączna wartość wynagrodzenia 

wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw 

określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania 

inwestycyjnego; 

2) może być przyznane wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę 

udziału własnego na realizację inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, w 

wysokości nie niższej niż różnica między poziomem wartości tych inwestycji a 

poziomem dofinansowania z Programu; 

3) wypłacane jest na podstawie promes, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy, po 

zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu; 

4) może być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie 

wykonawcy lub wykonawców. 

2. Wysokość dofinansowania w ramach danego naboru jest określana przez Prezesa 

Rady Ministrów w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie z Programu, z 

uwzględnieniem ust. 1 pkt 1, i może być zróżnicowana w zależności od: 

1) skali i nasilenia problemów społecznych i gospodarczych danego regionu;  

2) możliwości realizacji przez wnioskodawcę zadań inwestycyjnych, określonych w 

oparciu o możliwości wniesienia wkładu własnego.”; 

2) w załączniku do uchwały: 

a) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. We wniosku o dofinansowanie z Programu wnioskodawca może przypisać 

do jednej inwestycji więcej niż jeden obszar objęty danym naborem określony 

zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Po zakończeniu okresu naboru wniosków o dofinasowanie z Programu 

BGK weryfikuje ich poprawność formalną. 

2. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, BGK przygotowuje raport 

obejmujący złożone wnioski o dofinasowanie z Programu i przekazuje go Prezesowi 

Rady Ministrów.”. 

§ 2. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


