
„§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do zak∏adów
ubezpieczeƒ i funduszy inwestycyjnych,
w zakresie prowadzonych indywidualnych
kont emerytalnych, oraz do domów makler-
skich, banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà i towarzystw funduszy inwestycyj-
nych.”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z póên. zm.13)) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerw´ obowiàzkowà banków stanowi wyra˝o-
na w z∏otych cz´Êç Êrodków pieni´˝nych w z∏o-
tych i walutach obcych zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych, Êrodków uzyskanych ze
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych, z wyjàtkiem
papierów wartoÊciowych zabezpieczonych hipo-
tecznie o okresie wykupu powy˝ej pi´ciu lat oraz
listów zastawnych o okresie wykupu powy˝ej pi´-
ciu lat, oraz innych Êrodków przyj´tych przez
bank podlegajàcych zwrotowi, z wyjàtkiem Êrod-
ków przyj´tych od innego banku krajowego,
a tak˝e Êrodków przyj´tych od banku zagranicz-
nego na podstawie umów zawartych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy lub Êrodków pozy-
skanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz
Êrodków pozyskanych na podstawie umów o pro-
wadzenie indywidualnych kont emerytalnych
w rozumieniu przepisów o indywidualnych kon-
tach emerytalnych.”.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 46. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE:

1) oszcz´dzajàcym urodzonym do dnia 31 grudnia
1945 r. nast´puje na wniosek oszcz´dzajàcego po
spe∏nieniu warunku: 

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 3 do-
wolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie
póêniej ni˝ na 3 lata przed dniem z∏o˝enia przez
oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏a-
ty;

2) oszcz´dzajàcym urodzonym w okresie mi´dzy
1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. nast´puje
na wniosek oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu przez
niego wieku 60 lat bàdê nabyciu wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych oraz spe∏nieniu warun-
ku:

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 4 do-
wolnych latach kalendarzowych albo 

b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie
póêniej ni˝ na 4 lata przed dniem z∏o˝enia przez
oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏aty.

Art. 47. Przepis art. 37 ust. 3 stosuje si´ do sk∏adek
podstawowych wp∏aconych do programu emerytalne-
go po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1207).

Art. 48. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 13
ust. 4, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego wyda po raz pierwszy nie póêniej ni˝
15 dni przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2004 r., z wyjàtkiem art. 13 ust. 4 i art. 48, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1206
USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o Narodowym Planie Rozwoju1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla sposób przygotowania i re-
alizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym:

1) zasady koordynacji i wspó∏dzia∏ania organów admi-
nistracji rzàdowej, organów administracji samorzà-
dowej i partnerów spo∏ecznych i gospodarczych;

2) zasady wspó∏dzia∏ania z instytucjami Wspólnot Eu-
ropejskich oraz organizacjami mi´dzynarodowymi;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia

1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´ z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustaw´ z dnia 4 wrze-
Ênia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa i ustaw´
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.



3) instrumenty finansowe;

4) system instytucjonalny;

5) system programowania, monitorowania, sprawoz-
dawczoÊci, oceny i kontroli.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) beneficjent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej, korzystajàce z publicznych Êrod-
ków wspólnotowych i publicznych Êrodków krajo-
wych na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11
ust. 7;

2) instytucja p∏atnicza — ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych;

3) instytucja poÊredniczàca — instytucj´, do której in-
stytucja zarzàdzajàca deleguje cz´Êç funkcji zwià-
zanych z zarzàdzaniem, kontrolà i monitorowa-
niem programu operacyjnego albo strategii wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci, odnoszàcà si´ do
priorytetu operacyjnego, dzia∏ania albo projektu;

4) instytucja wdra˝ajàca — podmiot publiczny lub
prywatny, odpowiedzialny za realizacj´ dzia∏ania
w ramach programu operacyjnego na podstawie
umowy z instytucjà zarzàdzajàcà;

5) instytucja zarzàdzajàca — w∏aÊciwego ministra al-
bo inny organ administracji publicznej, odpowie-
dzialnych za przygotowanie i nadzorowanie reali-
zacji programu operacyjnego albo za przygotowa-
nie i nadzorowanie realizacji strategii wykorzysta-
nia Funduszu SpójnoÊci, albo Podstaw Wsparcia
Wspólnoty, o których mowa w przepisach Unii Eu-
ropejskiej ustanawiajàcych Fundusz SpójnoÊci
i ustanawiajàcych przepisy ogólne w sprawie fun-
duszy strukturalnych;

6) monitorowanie — proces systematycznego gro-
madzenia i analizowania informacji dotyczàcych
realizacji projektów, programów operacyjnych,
strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci i Na-
rodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia
Wspólnoty;

7) okres programowania — wieloletni okres plano-
wania bud˝etów Wspólnot Europejskich;

8) partnerzy spo∏eczni i gospodarczy — organizacje
przedsi´biorców i pracodawców, zwiàzki zawodo-
we, samorzàdy zawodowe, organizacje pozarzà-
dowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 3
pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie
Badaƒ Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389
oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335), których dzia∏alnoÊç
obejmuje zagadnienia zwiàzane z Narodowym
Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi
i strategià wykorzystania Funduszu SpójnoÊci;

9) projekt — przedsi´wzi´cie realizowane w ramach
dzia∏ania, b´dàce przedmiotem umowy o dofinan-
sowanie projektu mi´dzy beneficjentem a instytu-
cjà zarzàdzajàcà, instytucjà wdra˝ajàcà albo dzia-
∏ajàcà w imieniu instytucji zarzàdzajàcej instytucjà
poÊredniczàcà, albo decyzji, o której mowa
w art. 11 ust. 7, lub wspó∏finansowane ze Êrod-
ków pochodzàcych z Funduszu SpójnoÊci;

10) publiczne Êrodki krajowe — Êrodki finansowe po-
chodzàce z bud˝etu paƒstwa oraz paƒstwowych
funduszy celowych, Êrodki bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego, Êrodki innych jedno-
stek sektora finansów publicznych, a tak˝e inne
Êrodki jednostek oraz form organizacyjno-praw-
nych sektora finansów publicznych;

11) publiczne Êrodki wspólnotowe — Êrodki finansowe
pochodzàce z bud˝etu Wspólnot Europejskich,
a w szczególnoÊci z funduszy strukturalnych,
o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orienta-
cji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniajàcych
i uchylajàcych niektóre rozporzàdzenia, rozporzà-
dzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego
Wspierania Rybo∏ówstwa oraz rozporzàdzeniu
ustanawiajàcym Fundusz SpójnoÊci, uj´te w za-
∏àczniku do ustawy bud˝etowej, s∏u˝àce realizacji
Narodowego Planu Rozwoju;

12) regionalny program operacyjny — dokument s∏u-
˝àcy realizacji Narodowego Planu Rozwoju, sk∏a-
dajàcy si´ ze spójnego zestawienia priorytetów
operacyjnych i dzia∏aƒ, odnoszàcy si´ do woje-
wództwa albo województw, przygotowany przez
zarzàd województwa albo zarzàdy województw
dzia∏ajàce w porozumieniu;

13) sektorowy program operacyjny — dokument s∏u-
˝àcy realizacji Narodowego Planu Rozwoju, sk∏a-
dajàcy si´ ze spójnego zestawienia priorytetów
operacyjnych i dzia∏aƒ, odnoszàcy si´ do sektora
gospodarki, przygotowany przez w∏aÊciwego mi-
nistra; 

14) strategia wykorzystania Funduszu SpójnoÊci —
dokument okreÊlajàcy kierunki wydatkowania
Êrodków z Funduszu SpójnoÊci, uzgodniony z Ko-
misjà Europejskà, przygotowany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego;

15) system realizacji — zasady i procedury obowiàzu-
jàce instytucje uczestniczàce we wdra˝aniu Naro-
dowego Planu Rozwoju, programów operacyj-
nych i strategii wykorzystania Funduszu Spójno-
Êci, obejmujàce monitorowanie, sprawozdaw-
czoÊç, kontrol´ i ocen´; 

16) wk∏ad w∏asny — okreÊlonà w umowie o dofinan-
sowanie projektu albo decyzji, o której mowa
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w art. 11 ust. 7, cz´Êç nak∏adów ponoszonych
przez beneficjenta na jego realizacj´, niepodlega-
jàcà zwrotowi;

17) wspieranie rozwoju regionalnego — zespó∏ dzia-
∏aƒ Rady Ministrów na rzecz trwa∏ego i zrównowa-
˝onego rozwoju województw, oparty na jednoli-
tych zasadach dost´pu województw do publicz-
nych Êrodków krajowych i publicznych Êrodków
wspólnotowych, których przeznaczenie okreÊlajà
priorytety rozwoju regionalnego ustalone w Naro-
dowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Art. 3. 1. Narodowy Planu Rozwoju, zwany dalej
„Planem”, jest dokumentem okreÊlajàcym cele rozwo-
ju spo∏eczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane
cele rozwoju regionalnego, oraz sposoby ich osiàga-
nia w okresie okreÊlonym w tym Planie. 

2. W odniesieniu do specyficznych problemów
rozwojowych o charakterze spo∏ecznym, gospodar-
czym i przestrzennym, cele szczegó∏owe Planu mogà
byç realizowane na wyodr´bnionym obszarze okreÊlo-
nym w programach, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2, wspó∏finansowanych z publicznych Êrodków
wspólnotowych, oraz w art. 8 ust. 1, finansowanych
z publicznych Êrodków krajowych.

Art. 4. 1. Plan okreÊla:

1) okres jego obowiàzywania, zgodny z okresami
programowania;

2) diagnoz´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej kraju,
w tym zró˝nicowaƒ regionalnych;

3) cel g∏ówny i cele szczegó∏owe rozwoju spo∏eczno-
-gospodarczego kraju;

4) kierunki rozwoju, w ramach których okreÊla si´
programy i strategi´ wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci, o których mowa w art. 8;

5) szacunkowy plan finansowy, w tym wieloletnie li-
mity zobowiàzaƒ i wieloletnie limity wydatków,
o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w kolejnych la-
tach realizacji Planu, uwzgl´dniajàcy publiczne
Êrodki krajowe, publiczne Êrodki wspólnotowe
oraz Êrodki prywatne, w tym wk∏ad mi´dzynarodo-
wych instytucji finansowych;

6) wieloletnie limity Êrodków finansowych przezna-
czonych na realizacj´ kontraktów wojewódzkich,
o których mowa w art. 32 ust. 1;

7) kryteria wyboru beneficjentów, którzy mogà uzy-
skaç dofinansowanie wk∏adu w∏asnego, o którym
mowa w art. 30 ust. 1, uwzgl´dniajàce mo˝liwoÊci
wyrównywania poziomu rozwoju spo∏eczno-go-
spodarczego i zapewnienia spójnoÊci terytorialnej;

8) system zarzàdzania i realizacji Planu, z okreÊle-
niem listy organów i instytucji, o których mowa
w rozdziale 3.

2. Do Planu za∏àcza si´ prognoz´ oddzia∏ywania
Planu na Êrodowisko, ocen´ przewidywanego efektu
makroekonomicznego realizacji Planu, ocen´ przewi-
dywanego wp∏ywu Planu na rynek pracy oraz ocen´
przewidywanego wp∏ywu Planu na konkurencyjnoÊç
gospodarki, w tym innowacyjnoÊç przedsi´biorstw.

Rozdzia∏ 2

Przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju

Art. 5. Przy opracowywaniu Planu uwzgl´dnia si´
cele zawarte w:

1) narodowej strategii rozwoju regionalnego;

2) strategiach sektorowych;

3) strategiach rozwoju województw;

4) programach wieloletnich, o których mowa
w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.2));

5) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kra-
ju;

6) za∏o˝eniach polityki naukowej i naukowo-technicz-
nej paƒstwa oraz za∏o˝eniach polityki innowacyj-
nej paƒstwa.

Art. 6. 1. D∏ugofalowa strategia rozwoju regional-
nego kraju jest dokumentem planistycznym okreÊlajà-
cym cele i kierunki rozwoju regionalnego paƒstwa na
okres 25 lat. 

2. Aktualizacj´ d∏ugofalowej strategii rozwoju re-
gionalnego kraju opracowuje si´ co 5 lat.

Art. 7. 1. Narodowa strategia rozwoju regionalne-
go jest Êredniookresowym dokumentem planistycz-
nym okreÊlajàcym uwarunkowania, cele i kierunki
wspierania rozwoju regionalnego przez paƒstwo oraz
koordynacji polityki sektorowej w województwach.

2. Narodowa strategia rozwoju regionalnego obej-
muje okres zgodny z okresem programowania.

3. Narodowa strategia rozwoju regionalnego okre-
Êla:

1) diagnoz´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej woje-
wództw;

2) priorytety operacyjne rozwoju regionalnego;

3) okres obowiàzywania strategii;
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4) szacunkowe wydatki z publicznych Êrodków krajo-
wych, publicznych Êrodków wspólnotowych
i Êrodków prywatnych;

5) system realizacji polityki regionalnej.

4. Narodowa strategia rozwoju regionalnego
uwzgl´dnia ustalenia zawarte w:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kra-
ju;

2) d∏ugofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju;

3) strategiach rozwoju województw;

4) planach zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw;

5) programach rzàdowych;

6) innych programach dotyczàcych spójnoÊci spo-
∏eczno-gospodarczej.

Art. 8. 1. W celu realizacji Planu tworzy si´:

1) sektorowe programy operacyjne;

2) regionalne programy operacyjne;

3) inne programy operacyjne;

4) strategi´ wykorzystania Funduszu SpójnoÊci.

2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, sà
finansowane z publicznych Êrodków krajowych lub
wspó∏finansowane z publicznych Êrodków wspólnoto-
wych.

3. Strategia wykorzystania Funduszu SpójnoÊci
jest wspó∏finansowana z publicznych Êrodków wspól-
notowych.

4. Programy i strategia wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci, o których mowa w ust. 1, mogà byç rów-
nie˝ wspó∏finansowane ze Êrodków prywatnych.

Art. 9. Programy, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3, finansowane z publicznych Êrodków krajo-
wych, obejmujà okres realizacji Planu i zawierajà: 

1) diagnoz´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej sektora
bàdê województwa, którego dotyczà, z uwzgl´d-
nieniem zró˝nicowaƒ przestrzennych;

2) cel g∏ówny i cele szczegó∏owe zgodne z celami
okreÊlonymi w Planie;

3) priorytety operacyjne i dzia∏ania;

4) szacunkowy plan finansowy w podziale na priory-
tety operacyjne;

5) system realizacji.

Art. 10. 1. Strategia wykorzystania Funduszu Spój-
noÊci obejmuje okres realizacji Planu i zawiera:

1) diagnoz´ sytuacji dziedzin, których strategia doty-
czy;

2) cel g∏ówny i cele szczegó∏owe;

3) szacunkowy plan finansowy uwzgl´dniajàcy pu-
bliczne Êrodki krajowe i publiczne Êrodki wspólno-
towe oraz Êrodki prywatne, w tym wk∏ad mi´dzy-
narodowych instytucji finansowych;

4) szczegó∏owe rozwiàzania dotyczàce jej realizacji;

5) prognoz´ jej oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Cel g∏ówny i cele szczegó∏owe strategii wykorzy-
stania Funduszu SpójnoÊci sà zgodne z celami okre-
Êlonymi w Planie.

3. Do strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci
do∏àcza si´ wst´pnà list´ projektów przewidzianych
do finansowania w jej ramach.

Art. 11. 1. W∏aÊciwy minister albo zarzàd woje-
wództwa, dla programów, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, przygotowujà, po zasi´gni´ciu opinii
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego,
uzupe∏nienie programu uszczegó∏owiajàce system re-
alizacji programu.

2. Uzupe∏nienie programu, dla programów, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, finansowanych
z publicznych Êrodków krajowych zawiera: 

1) list´ i opis dzia∏aƒ;

2) wst´pnà ocen´ dzia∏aƒ wykazujàcà ich spójnoÊç
z celami priorytetów operacyjnych; 

3) wskaêniki monitorowania odnoszàce si´ do pro-
gramu, priorytetów operacyjnych i dzia∏aƒ;

4) rodzaje potencjalnych beneficjentów;

5) szacunkowy plan finansowy odnoszàcy si´ do
programu, priorytetów operacyjnych i dzia∏aƒ;

6) szczegó∏owe zasady udzielania dofinansowania
i jego maksymalnà wysokoÊç w ramach dzia∏aƒ. 

3. W∏aÊciwy minister albo zarzàd województwa za-
∏àcza, do uzupe∏nienia programu:

1) zasady kwalifikacji wydatków, okreÊlane w odnie-
sieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu,
który je ponosi, oraz kategorii wydatków zwiàza-
nych z realizacjà projektu;

2) zasady wyboru projektów w ramach dzia∏aƒ,
uwzgl´dniajàce skal´ i trwa∏oÊç korzyÊci spo∏ecz-
nych, gospodarczych i przestrzennych oraz efek-
tywnoÊç wykorzystania Êrodków finansowych.
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4. W∏aÊciwi ministrowie oraz zarzàdy województw
przedk∏adajà uzupe∏nienia programów do zatwierdze-
nia przez w∏aÊciwy komitet monitorujàcy program,
o którym mowa w art. 42.

5. Uzupe∏nienie programu jest przyjmowane
w drodze rozporzàdzenia w∏aÊciwego ministra albo
w drodze uchwa∏y zarzàdu województwa.

6. Na podstawie uzupe∏nienia programu dokonuje
si´ wyboru projektów i zawiera umowy o dofinanso-
wanie projektów z beneficjentami przez instytucj´ za-
rzàdzajàcà, instytucj´ wdra˝ajàcà lub dzia∏ajàcà
w imieniu instytucji zarzàdzajàcej instytucj´ poÊredni-
czàcà, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. W przypadku kiedy instytucja zarzàdzajàca albo
instytucja poÊredniczàca jest jednoczeÊnie beneficjen-
tem, podstawà dofinansowania projektu jest decyzja
podj´ta odpowiednio przez w∏aÊciwego ministra, jeÊli
pe∏ni funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej albo instytucji
poÊredniczàcej, albo przez wojewod´, jeÊli pe∏ni funk-
cj´ instytucji poÊredniczàcej.

Rozdzia∏ 3

Organy i instytucje odpowiedzialne 
za przygotowanie i realizacj´ Planu

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego:

1) przygotowuje Plan; 

2) koordynuje przygotowania programów i strategii
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1, oraz zapewnia ich spójnoÊç
z Planem;

3) nadzoruje realizacj´ Planu; 

4) koordynuje realizacj´ programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1—3;

5) zarzàdza Podstawami Wsparcia Wspólnoty; 

6) zarzàdza strategià wykorzystania Funduszu Spój-
noÊci; 

7) formu∏uje propozycje zmian dotyczàcych Planu,
wynikajàcych z przebiegu jego realizacji;

8) zapewnia zgodnoÊç z Planem zmian wprowadza-
nych w programach oraz strategii wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego opracowuje Plan w porozumieniu z w∏a-
Êciwymi ministrami i innymi organami administracji
rzàdowej.

2. Plan jest opiniowany przez Komisj´ Wspólnà
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego oraz zarzàdy woje-
wództw. 

3. Plan jest konsultowany z jednostkami samorzà-
du terytorialnego oraz partnerami spo∏ecznymi i go-
spodarczymi.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy:

1) konsultacji, o których mowa w ust. 3,

2) wspó∏dzia∏ania, o którym mowa w art. 14 ust. 3,

3) wspó∏pracy i konsultacji programów oraz strategii
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, o których mo-
wa w art. 18 ust. 2 i 3 

— kierujàc si´ zasadà partnerstwa.

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego przedk∏ada Plan, wraz z opiniami, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 2, oraz informacjà dotyczàcà
przebiegu i wyników konsultacji, o których mowa
w art. 13 ust. 3, do przyj´cia przez Rad´ Ministrów
w drodze uchwa∏y, w terminie do dnia 31 marca roku
poprzedzajàcego pierwszy rok obowiàzywania Planu. 

2. Przyj´ty przez Rad´ Ministrów Plan stanowi
podstaw´ do rozpocz´cia, przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego, negocjacji z Komisjà
Europejskà w sprawie Podstaw Wsparcia Wspólnoty
oraz rozpocz´cia rokowaƒ z samorzàdami woje-
wództw w sprawie zawarcia kontraktów wojewódz-
kich, o których mowa w art. 32 ust. 1. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, prowadzàc negocjacje oraz rokowania, o któ-
rych mowa w ust. 2, wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi mini-
strami oraz zarzàdami województw.

4. Rada Ministrów przyjmuje Plan w drodze rozpo-
rzàdzenia, po zakoƒczeniu negocjacji z Komisjà Euro-
pejskà i zakoƒczeniu rokowaƒ z samorzàdami woje-
wództw w sprawie zawarcia kontraktów wojewódz-
kich, o których mowa w art. 32 ust. 1, majàc na uwa-
dze ich ustalenia.

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego opracowuje, na okres zgodny z okresem
programowania, narodowà strategi´ rozwoju regio-
nalnego i przedk∏ada jà Radzie Ministrów w terminie
do dnia 1 stycznia roku poprzedzajàcego pierwszy rok
obowiàzywania tej strategii.

2. Rada Ministrów przyjmuje narodowà strategi´
rozwoju regionalnego w drodze uchwa∏y.

Art. 16. 1. D∏ugofalowà strategi´ rozwoju regional-
nego kraju przekazuje si´ do konsultacji cz∏onkom Ra-
dy Ministrów, a tak˝e zarzàdom województw, którzy
mogà zg∏aszaç pisemne uwagi w terminie 30 dni od
dnia otrzymania projektu strategii.

2. Rada Ministrów przyjmuje d∏ugofalowà strate-
gi´ rozwoju regionalnego kraju w drodze uchwa∏y.
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3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy tryb i harmonogram prac nad d∏ugo-
falowà strategià rozwoju regionalnego kraju oraz jej
aktualizacjà, majàc w szczególnoÊci na uwadze ko-
niecznoÊç uwzgl´dnienia materia∏ów dotyczàcych roz-
woju regionalnego oraz Êredniookresowych i d∏ugofa-
lowych polityk w zakresie poszczególnych dzia∏ów ad-
ministracji rzàdowej.

Art. 17. 1. W terminie do dnia 30 czerwca roku po-
przedzajàcego pierwszy rok obowiàzywania Planu,
w celu przyj´cia przez Rad´ Ministrów w drodze
uchwa∏y:

1) w∏aÊciwi ministrowie, po zasi´gni´ciu opinii mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego,
przedk∏adajà projekty programów, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, wraz ze sprawozdaniem
z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa
w art. 18 ust. 2; 

2) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego
przedk∏ada projekty programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekazane mu przez zarzàdy
województw, wraz ze sprawozdaniem z przepro-
wadzonych konsultacji, o których mowa w art. 18
ust. 2;

3) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego
przedk∏ada projekt strategii wykorzystania Fundu-
szu SpójnoÊci wraz ze sprawozdaniem z przepro-
wadzonych konsultacji, o których mowa w art. 18
ust. 3.

2. W∏aÊciwy minister prowadzi z Komisjà Europej-
skà negocjacje w sprawie programów, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, wspó∏finansowanych z pu-
blicznych Êrodków wspólnotowych, informujàc o po-
st´pach w negocjacjach i ich ustaleniach ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego, w∏aÊciwe
organy administracji rzàdowej oraz w∏aÊciwe zarzàdy
województw.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego prowadzi z Komisjà Europejskà negocjacje
w sprawie programów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2, wspó∏finansowanych z publicznych Êrodków
wspólnotowych, oraz strategii wykorzystania Fundu-
szu SpójnoÊci, informujàc o post´pach w negocja-
cjach i ich ustaleniach w∏aÊciwych ministrów, w∏aÊci-
we organy administracji rzàdowej oraz w∏aÊciwe za-
rzàdy województw.

4. Organy administracji rzàdowej oraz zarzàdy wo-
jewództw, na podstawie informacji o post´pach nego-
cjacji, o których mowa w ust. 2 i 3, mogà zg∏aszaç
w ka˝dym czasie wnioski oraz opinie ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw rozwoju regionalnego lub w∏aÊci-
wym ministrom. 

5. W∏aÊciwy minister, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego, przyjmu-

je, w drodze rozporzàdzenia, programy, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, wspó∏finasowane z publicz-
nych Êrodków wspólnotowych, majàc na uwadze
ustalenia negocjacji z Komisjà Europejskà. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami ze
wzgl´du na rodzaj dzia∏alnoÊci obj´tej strategià przyj-
muje, w drodze rozporzàdzenia, strategi´ wykorzysta-
nia Funduszu SpójnoÊci, majàc na uwadze ustalenia
negocjacji z Komisjà Europejskà.

Art. 18. 1. Za przygotowanie i nadzór nad realiza-
cjà programów i strategii wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci, o których mowa w art. 8 ust. 1, sà odpowie-
dzialne w∏aÊciwe instytucje zarzàdzajàce. 

2. Instytucja zarzàdzajàca wspó∏pracuje przy opra-
cowywaniu programów, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, z w∏aÊciwymi organami administracji
rzàdowej i jednostkami samorzàdu terytorialnego oraz
konsultuje je z partnerami spo∏ecznymi i gospodarczy-
mi w trybie okreÊlonym w art. 13 ust. 4. 

3. Instytucja zarzàdzajàca, w porozumieniu z insty-
tucjami poÊredniczàcymi, opracowuje strategi´ wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci, wspó∏pracujàc z w∏a-
Êciwymi organami administracji rzàdowej i jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego oraz konsultuje jà z part-
nerami spo∏ecznymi i gospodarczymi w trybie okre-
Êlonym w art. 13 ust. 4.

Art. 19. 1. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e przekazaç,
w drodze porozumienia, zarzàdzanie, monitorowanie
i kontrol´ poszczególnych priorytetów operacyjnych,
dzia∏aƒ lub projektów instytucjom poÊredniczàcym.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
szczegó∏owy zakres przekazanych instytucji poÊred-
niczàcej kompetencji w zarzàdzaniu, monitorowaniu
i kontroli oraz prawa i obowiàzki stron w tym zakre-
sie.

3. Porozumienie mo˝e przewidywaç mo˝liwoÊç
przekazania elementów zarzàdzania innym instytu-
cjom okreÊlonym w Planie. 

4. W przypadku przekazania przez instytucj´ zarzà-
dzajàcà kompetencji, o których mowa w ust. 1, insty-
tucja zarzàdzajàca ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za
skutecznoÊç i prawid∏owoÊç zarzàdzania programem.

Art. 20. Prawa i obowiàzki beneficjenta, zwiàzane
z realizacjà projektu, w zakresie zarzàdzania, monito-
rowania, sprawozdawczoÊci i kontroli okreÊla umowa
o dofinansowanie projektu albo decyzja, o której mo-
wa w art. 11 ust. 7.

Art. 21. 1. Dzia∏ania obj´te programami, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, mogà byç realizowane
przez instytucje wdra˝ajàce ustanawiane dla poszcze-
gólnych dzia∏aƒ.
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2. Dzia∏ania obj´te programami, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2, mogà byç realizowane przez insty-
tucje wdra˝ajàce ustanawiane dla poszczególnych
dzia∏aƒ przez zarzàd województwa, po uzyskaniu zgo-
dy ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalne-
go.

3. Projekty wspó∏finansowane ze Êrodków pocho-
dzàcych z Funduszu SpójnoÊci sà realizowane przez
beneficjentów Funduszu SpójnoÊci.

4. Instytucje wdra˝ajàce, o których mowa w ust. 1,
okreÊla w∏aÊciwy minister w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego, je-
˝eli program tak stanowi. 

5. Umowa zawarta z instytucjà zarzàdzajàcà pro-
gramem lub instytucjà poÊredniczàcà okreÊla szczegó-
∏owe zadania instytucji wdra˝ajàcych, o których mowa
ust. 1 i 2, zasady i warunki realizacji dzia∏aƒ oraz
uprawnienia i obowiàzki stron w tym zakresie.

Art. 22. 1. W∏aÊciwy minister albo zarzàd woje-
wództwa mogà dokonaç wyboru instytucji wdra˝ajà-
cych nieb´dàcych jednostkami sektora finansów pu-
blicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych.

2. Do wyboru instytucji, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 i Nr 96, poz. 959). 

Art. 23. 1. Powo∏uje si´ komitety sterujàce w celu
opiniowania i rekomendowania:

1) instytucji zarzàdzajàcej, instytucji poÊredniczàcej
albo zarzàdom województw wyboru projektów
zgodnie z zasadami wyboru projektów, o których
mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, albo 

2) w∏aÊciwym ministrom listy projektów. 

2. W∏aÊciwy minister powo∏uje, w drodze zarzà-
dzenia, komitety sterujàce dla programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, albo dla priorytetów
operacyjnych albo dzia∏aƒ w ramach tych programów,
okreÊlajàc szczegó∏owy zakres ich zadaƒ oraz tryb pra-
cy. 

3. W∏aÊciwy minister mo˝e powo∏aç, w drodze za-
rzàdzenia, komitet sterujàcy dla priorytetu operacyjne-
go albo dzia∏ania w ramach programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, okreÊlajàc szczegó∏owy za-
kres jego zadaƒ, sk∏ad oraz tryb pracy.

4. W sk∏ad komitetu sterujàcego, o którym mowa
w ust. 2 i 3, wchodzà przedstawiciele:

1) instytucji zarzàdzajàcej;

2) instytucji poÊredniczàcej;

3) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj dzia-
∏alnoÊci obj´tej programem;

4) w∏aÊciwej jednostki monitorujàco-kontrolnej, o któ-
rej mowa w art. 43 ust. 1;

5) ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu
terytorialnego okreÊlonych w przepisach w spra-
wie powo∏ania Komisji Wspólnej Rzàdu i Samo-
rzàdu Terytorialnego wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199
i Nr 80, poz. 717), zwanych dalej „ogólnopolskimi
organizacjami”;

6) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych. 

5. W∏aÊciwi ministrowie powo∏ujà, w drodze zarzà-
dzeƒ, komitety sterujàce dla strategii wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci, okreÊlajàc szczegó∏owy zakres
ich zadaƒ oraz tryb pracy.

6. W sk∏ad komitetu sterujàcego, o którym mowa
w ust. 5, wchodzà przedstawiciele:

1) podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 5;

2) samorzàdów województw;

3) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych.

7. W∏aÊciwy minister okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb wy∏aniania przedstawicieli partnerów
spo∏ecznych i gospodarczych, o których mowa
w ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, majàc na uwadze zapew-
nienie sprawnoÊci dzia∏ania i w∏aÊciwej reprezentacji
partnerów spo∏ecznych i gospodarczych. 

8. Zarzàd województwa powo∏uje, w drodze
uchwa∏y, regionalny komitet sterujàcy dla zapewnie-
nia w∏aÊciwej realizacji kontraktu wojewódzkiego,
o którym mowa w art. 32 ust. 1, okreÊlajàc szczegó∏o-
wy zakres jego zadaƒ oraz tryb pracy.

9. W sk∏ad regionalnego komitetu sterujàcego
wchodzà:

1) marsza∏ek województwa albo jego przedstawiciel
— jako przewodniczàcy;

2) wojewoda albo jego przedstawiciel;

3) przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcych progra-
mami obj´tymi kontraktem;

4) przedstawiciele ministrów w∏aÊciwych ze wzgl´du
na rodzaj dzia∏alnoÊci obj´tej programem, nieb´-
dàcych instytucjami zarzàdzajàcymi;

5) przedstawiciele jednostek samorzàdu terytorialne-
go reprezentujàcy gminy, powiaty i miasta b´dàce
siedzibami wojewodów z danego województwa;

6) przedstawiciele partnerów spo∏ecznych i gospo-
darczych z danego województwa.
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10. Organy powo∏ujàce komitety sterujàce i regio-
nalne komitety sterujàce powinny zapewniç, aby
przedstawiciele:

1) jednostek samorzàdu terytorialnego — stanowili
1/3 sk∏adu;

2) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych — stano-
wili 1/3 sk∏adu. 

Rozdzia∏ 4

Finansowanie realizacji Planu

Art. 24. 1. Realizacja Planu jest finansowana
w szczególnoÊci z:

1) publicznych Êrodków krajowych;

2) publicznych Êrodków wspólnotowych;

3) Êrodków publicznych pochodzàcych z Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego oraz Êrodków publicz-
nych o charakterze bezzwrotnym pochodzàcych
z innych mi´dzynarodowych instytucji finanso-
wych;

4) Êrodków prywatnych.

2. Wydatki finansowane w ramach Planu, w celu
zapewnienia jego sprawnego monitorowania, spra-
wozdawczoÊci, kontroli i oceny, sà identyfikowane we-
d∏ug kategorii interwencji stosowanej dla publicznych
Êrodków wspólnotowych. 

Art. 25. 1. Plan jest uwzgl´dniany przy opracowy-
waniu projektu bud˝etu paƒstwa w kolejnych latach
obowiàzywania Planu.

2. Limity wieloletnich zobowiàzaƒ oraz wydatków
w pierwszym roku i w kolejnych latach obowiàzywa-
nia Planu sà ujmowane w wykazie stanowiàcym za-
∏àcznik do ustawy bud˝etowej. 

3. Limit wydatków na rok bud˝etowy, stanowiàcy
drugi lub ka˝dy nast´pny rok obowiàzywania Planu,
mo˝e byç korygowany po uwzgl´dnieniu:

1) analizy stopnia wykorzystania Êrodków finanso-
wych, o których mowa w art. 24 ust. 1;

2) wyników kontroli, o której mowa w przepisach
rozdzia∏u 9.

Art. 26. 1. Ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ze
Êrodków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, projek-
tów w ramach programów, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, sk∏ada wniosek do instytucji zarzàdza-
jàcej, instytucji wdra˝ajàcej albo zarzàdu wojewódz-
twa, zgodnie z systemem realizacji okreÊlonym w tych
programach.

2. Dofinansowanie projektów zg∏oszonych do re-
alizacji w ramach programów, o których mowa

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, przyznaje instytucja zarzàdza-
jàca albo dzia∏ajàca w jej imieniu instytucja wdra˝ajà-
ca, po uzyskaniu rekomendacji komitetu sterujàcego,
o którym mowa w art. 23 ust. 2 i 3, je˝eli tak stanowi
system realizacji danego programu.

3. Dofinansowanie projektów zg∏oszonych do re-
alizacji w ramach programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2, przyznaje zgodnie z systemem re-
alizacji danego programu instytucja zarzàdzajàca albo
instytucja poÊredniczàca albo instytucja wdra˝ajàca,
po uzyskaniu rekomendacji regionalnego komitetu
sterujàcego, o którym mowa w art. 23 ust. 8, je˝eli tak
stanowi system realizacji danego programu.

4. Wnioski o dofinansowanie projektów, które ro-
dzà skutki finansowe dla bud˝etu paƒstwa, w cz´Êci,
której dysponentami sà organy administracji rzàdo-
wej, przed ich z∏o˝eniem wymagajà uzyskania akcep-
tacji tych organów.

5. Warunki dofinansowania, o którym mowa
w ust. 1—3, okreÊla umowa o dofinansowanie projek-
tu, zawarta z beneficjentami przez instytucj´ zarzàdza-
jàcà programem, instytucj´ wdra˝ajàcà lub dzia∏ajàcà
w imieniu instytucji zarzàdzajàcej instytucj´ poÊredni-
czàcà, albo decyzja, o której mowa w art. 11 ust. 7.

6. W∏aÊciwi ministrowie dokonujà wyboru projek-
tów w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spój-
noÊci z list rekomendowanych przez komitety sterujà-
ce, o których mowa w art. 23 ust. 5, zgodnie z kierun-
kami i priorytetami Narodowego Planu Rozwoju, a na-
st´pnie przekazujà je ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju regionalnego celem przed∏o˝enia Ko-
misji Europejskiej.

Art. 27. 1. Dofinansowanie projektów z publicz-
nych Êrodków wspólnotowych polega na zwrocie
okreÊlonej w umowie o dofinansowanie projektu albo
decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, cz´Êci wydat-
ków poniesionych przez beneficjenta lub wyp∏acie
premii.

2. Programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1—3, wspó∏finansowane z publicznych Êrodków
wspólnotowych, okreÊlajà poczàtkowà dat´ mo˝li-
woÊci zwrotu wydatków poniesionych przez benefi-
cjenta. 

3. W odniesieniu do projektów, umowa o dofinan-
sowanie projektu albo decyzja, o której mowa
w art. 11 ust. 7, mo˝e okreÊlaç póêniejszà ni˝ okreÊlo-
na w ust. 2, poczàtkowà dat´ mo˝liwoÊci zwrotu wy-
datków poniesionych przez beneficjenta.

Art. 28. W∏aÊciwy minister w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego
i ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 
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1) tryb sk∏adania i wzory wniosków o dofinansowa-
nie realizacji projektu z funduszy strukturalnych,
o których mowa w art. 26 ust. 1,

2) wzory umów o dofinansowanie projektów

— majàc na uwadze efektywne i skuteczne wykorzy-
stanie Êrodków s∏u˝àcych realizacji programów.

Art. 29. 1. WysokoÊç wk∏adu Êrodków finanso-
wych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, na reali-
zacj´ projektów w ramach programów, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, wspó∏finansowanych z pu-
blicznych Êrodków wspólnotowych, mo˝e byç zró˝ni-
cowana w zale˝noÊci od:

1) skali i nasilenia problemów spo∏ecznych, gospo-
darczych i przestrzennych okreÊlonych w szczegól-
noÊci w oparciu o poziom produktu krajowego
brutto, poziom i struktur´ bezrobocia, poziom wy-
kszta∏cenia oraz struktur´ zatrudnienia;

2) wp∏ywu na mo˝liwoÊç realizacji celów i prioryte-
tów operacyjnych Planu, mierzonego spójnoÊcià
za∏o˝eƒ projektu z celami i priorytetami operacyj-
nymi Planu;

3) mo˝liwoÊci realizacji projektu przez beneficjenta,
okreÊlonych w oparciu o mo˝liwoÊci wniesienia
wk∏adu w∏asnego.

2. Wk∏ad Êrodków finansowych, o których mowa
w art. 24 ust. 1, na realizacj´ projektów w ramach dzia-
∏aƒ okreÊla uzupe∏nienie programu, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 i 2.

Art. 30. 1. W odniesieniu do projektów realizowa-
nych w ramach programów, o których mowa w art. 8
ust. 1, wspó∏finansowanych z publicznych Êrodków
wspólnotowych oraz projektów w ramach strategii
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, beneficjent mo˝e
uzyskaç dofinansowanie wk∏adu w∏asnego z bud˝etu
paƒstwa, je˝eli przewidujà to odpowiednio programy,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, albo strategia
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, w oparciu o kryte-
ria, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, albo wynika
to z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o fi-
nansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z póên. zm.3)), ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z póên.
zm.4)), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. zm.5)), usta-

wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.6)) lub ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry — 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1827).

2. Przyznanie Êrodków z bud˝etu paƒstwa na uzu-
pe∏nienie wk∏adu w∏asnego jest dokonywane zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w ustawie z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych. 

Art. 31. 1. W zakresie, w którym finansowanie pro-
jektów w ramach programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, stanowi pomoc spe∏niajàcà
przes∏anki okreÊlone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustana-
wiajàcego Wspólnot´ Europejskà, do tego finansowa-
nia majà zastosowanie szczegó∏owe warunki i tryb
udzielania pomocy. 

2. Podmiotami udzielajàcymi pomocy, o której mo-
wa w ust. 1, sà instytucje zarzàdzajàce, instytucje po-
Êredniczàce albo instytucje wdra˝ajàce.

3. W∏aÊciwy minister okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki i tryb udzielania pomo-
cy, o której mowa w ust. 1, majàc na uwadze w szcze-
gólnoÊci koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udziela-
nej pomocy z warunkami jej dopuszczalnoÊci.

Rozdzia∏ 5

Kontrakt wojewódzki

Art. 32. 1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kon-
traktem”, okreÊla zakres i tryb oraz warunki realizacji
dzia∏aƒ wynikajàcych z programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2. 

2. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ni-
niejszego rozdzia∏u do kontraktu stosuje si´ przepisy
Kodeksu cywilnego.

3. Stronami kontraktu sà Rada Ministrów i samo-
rzàd województwa.

4. W trakcie rokowaƒ zwiàzanych z zawarciem kon-
traktu oraz ze zmianà kontraktu Rada Ministrów jest
reprezentowana przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego, a samorzàd województwa
przez marsza∏ka województwa.

5. Rokowania dotyczàce kontraktu oraz jego zmian
przeprowadza si´ przy uwzgl´dnieniu limitów, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6, przewidzianych w Pla-
nie zatwierdzonym przez Rad´ Ministrów oraz progra-
mów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2.
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6. Kontrakt jest podpisywany przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz mar-
sza∏ka województwa, po uzyskaniu uprzedniej zgody
na t´ czynnoÊç odpowiednio Rady Ministrów oraz sej-
miku województwa.

Art. 33. Koszty rokowaƒ kontraktu ponoszà soli-
darnie strony prowadzàce rokowania, chyba ˝e posta-
nowià inaczej.

Art. 34. 1. Kontrakt okreÊla:

1) dzia∏ania obj´te kontraktem; 

2) prawa i obowiàzki stron;

3) tryb i harmonogram wykonania dzia∏aƒ, a tak˝e
zasady nadzoru nad ich wykonywaniem;

4) ∏àczne nak∏ady na wykonanie dzia∏aƒ obj´tych
kontraktem w podziale na programy, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, dzia∏ania, lata oraz êró-
d∏a finansowania;

5) sposób i terminy rozliczeƒ finansowych;

6) zakres i tryb sprawozdawczoÊci, w tym zakres
sprawozdaƒ, o których mowa w art. 49 ust. 1;

7) zasady oceny i sposób kontroli wykonania dzia-
∏aƒ, w tym kontroli finansowej;

8) post´powanie w przypadku wykrycia nieprawid∏o-
woÊci w wykonaniu lub finansowaniu dzia∏aƒ;

9) zasady i tryb rozwiàzywania sporów oraz zaspoka-
jania roszczeƒ stron kontraktu, w tym roszczeƒ fi-
nansowych.

2. Do kontraktu do∏àcza si´ informacje na temat
uczestnictwa województwa w programach operacyj-
nych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, wspó∏fi-
nansowanych z publicznych Êrodków wspólnoto-
wych.

3. Kontrakt zawiera si´ na okres zgodny z okresem
obowiàzywania Planu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór kontrak-
tu wojewódzkiego oraz wzór wniosku zarzàdu woje-
wództwa, o którym mowa w art. 35 ust. 1, majàc na
uwadze koniecznoÊç efektywnej realizacji kontraktu. 

Art. 35. 1. Zarzàd województwa przedstawia mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego
wniosek o przyznanie Êrodków na realizacj´ regional-
nego programu operacyjnego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2.

2. Do wniosku zarzàd województwa za∏àcza:

1) programy operacyjne, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2;

2) informacje o przewidywanych wydatkach na pro-
gramy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3;

3) informacj´ o planowanych wydatkach na realiza-
cj´ inwestycji wieloletnich w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, na terenie województwa w okresie
obowiàzywania Planu; 

4) strategi´ rozwoju województwa i odpowiednie
programy wojewódzkie, o których mowa w usta-
wie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie woje-
wództwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póên.
zm.7));

5) ocen´, o której mowa w art. 59 ust. 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zarzàd woje-
wództwa sk∏ada po zatwierdzeniu Planu przez Rad´
Ministrów.

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego zawiadamia niezw∏ocznie marsza∏ka woje-
wództwa o mo˝liwoÊci podj´cia rokowaƒ majàcych na
celu zawarcie kontraktu, okreÊlajàc dat´ i miejsce
pierwszego spotkania stron, oraz przedk∏ada projekt
regulaminu negocjacji.

Art. 36. 1. Kontrakt mo˝e zostaç zmieniony:

1) na podstawie zgodnego oÊwiadczenia stron;

2) na wezwanie jednej ze stron. 

2. Podj´cie rokowaƒ w sprawie zmiany kontraktu
nast´puje nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Rokowania ulegajà zakoƒczeniu w terminie 30 dni od
dnia ich podj´cia.

3. Na czas trwania rokowaƒ, o których mowa
w ust. 2, realizacja postanowieƒ kontraktu ulega za-
wieszeniu.

4. Kontrakt mo˝e zostaç rozwiàzany:

1) na podstawie zgodnego oÊwiadczenia stron;

2) z up∏ywem okresu wypowiedzenia dokonanego
przez jednà ze stron, o którym mowa w ust. 7;

3) w przypadku naruszenia przez jednà ze stron istot-
nych postanowieƒ kontraktu. 

5. Rada Ministrów mo˝e rozwiàzaç kontrakt, w dro-
dze uchwa∏y wypowiadajàcej jego warunki, podj´tej
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju re-
gionalnego.

6. Samorzàd województwa mo˝e rozwiàzaç kon-
trakt, w drodze uchwa∏y wypowiadajàcej jego warun-
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ki, podj´tej przez sejmik województwa na wniosek za-
rzàdu województwa.

7. Je˝eli strony nie postanowià inaczej, okres wy-
powiedzenia kontraktu wynosi miesiàc, liczàc od dnia:

1) podj´cia przez Rad´ Ministrów uchwa∏y, o której
mowa w ust. 5;

2) podj´cia przez sejmik województwa uchwa∏y,
o której mowa w ust. 6. 

8. W przypadku rozwiàzania kontraktu w trybie
przewidzianym w ust. 5 albo ust. 6, zobowiàzania
stron kontraktu wobec beneficjentów, realizujàcych
projekty zgodnie z postanowieniami kontraktu, uznaje
si´ do wysokoÊci okreÊlonych w umowach o dofinan-
sowanie projektów albo decyzjach, o których mowa
w art. 11 ust. 7.

Rozdzia∏ 6

Szczególny tryb finansowania zadaƒ z zakresu 
rozwoju regionalnego

Art. 37. Dzia∏ania z zakresu rozwoju regionalnego,
nieuj´te w kontrakcie, mogà byç finansowane z dota-
cji celowych z bud˝etu paƒstwa wy∏àcznie w przypad-
kach realizacji:

1) programów interwencyjnych tworzonych i realizo-
wanych w razie kl´sk ˝ywio∏owych, nag∏ych sytu-
acji kryzysowych, w szczególnoÊci na rynku pracy
i w gospodarce;

2) programów pilota˝owych testujàcych nowe roz-
wiàzania i instrumenty rozwoju regionalnego;

3) programów doradczych i informacyjnych.

Rozdzia∏ 7

Monitorowanie realizacji Planu

Art. 38. 1. Przebieg, sposób i efekty realizacji Planu
podlegajà monitorowaniu.

2. Za monitorowanie przebiegu, sposobu i efektów
realizacji Planu jest odpowiedzialny minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 39. 1. Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego po-
wo∏uje, w drodze zarzàdzenia, Komitet Monitorujàcy
Plan.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego albo jego przedstawiciel przewodniczy Komite-
towi Monitorujàcemu Plan.

3. Komitet Monitorujàcy Plan:

1) wyra˝a opinie i wnioski w zakresie dostosowaƒ
i zmian w kierunkach i sposobach realizacji Planu;

2) rozpatruje i zatwierdza, przed przed∏o˝eniem Ra-
dzie Ministrów, roczne sprawozdania i sprawozda-
nie koƒcowe, o których mowa w art. 49;

3) monitoruje przebieg oraz ocenia efektywnoÊç
i skutecznoÊç realizacji Planu;

4) zg∏asza ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
regionalnego propozycje zmian w ramach po-
szczególnych programów operacyjnych, które u∏a-
twià osiàgni´cie celów Planu lub usprawnià zarzà-
dzanie pomocà, w tym zarzàdzanie finansowe;

5) opiniuje zg∏oszone przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego propozycje przesu-
ni´ç Êrodków mi´dzy programami i priorytetami
w ramach Planu;

6) zajmuje si´ innymi sprawami zg∏oszonymi przez
przewodniczàcego albo cz∏onków Komitetu Moni-
torujàcego Plan.

4. W sk∏ad Komitetu Monitorujàcego Plan wcho-
dzà:

1) ze strony rzàdowej — po jednym przedstawicielu:

a) instytucji zarzàdzajàcych,

b) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj
dzia∏alnoÊci obj´tej Planem, którzy nie pe∏nià
funkcji instytucji zarzàdzajàcych programami,

c) instytucji p∏atniczej,

d) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,

e) Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego,

f) krajowych jednostek monitorujàco-kontrolnych
fundusze strukturalne, o których mowa
w art. 43;

2) ze strony samorzàdowej: 

a) marsza∏kowie województw albo ich przedstawi-
ciele,

b) przedstawiciele ogólnopolskich organizacji;

3) przedstawiciele partnerów spo∏ecznych i gospo-
darczych: 

a) organizacji pracowników i organizacji praco-
dawców wy∏onionych na podstawie ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódz-
kich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.8)),

b) organizacji pozarzàdowych — wskazanych
przez Rad´ Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego,

c) Êrodowiska naukowego — wskazanych przez
Rad´ G∏ównà Szkolnictwa Wy˝szego.

5. Organ powo∏ujàcy Komitet Monitorujàcy Plan
powinien zapewniç, aby przedstawiciele:
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1) strony samorzàdowej — stanowili 1/3 sk∏adu;

2) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych — stano-
wili 1/3 sk∏adu. 

6. W posiedzeniach Komitetu Monitorujàcego Plan
mogà uczestniczyç w charakterze obserwatorów:

1) wojewodowie albo ich przedstawiciele;

2) przedstawiciel Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli;

3) przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb
Obrachunkowych;

4) przedstawiciel kontroli skarbowej;

5) przedstawiciel Zwiàzku Banków Polskich;

6) przedstawiciel Komisji Europejskiej;

7) przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego. 

7. Je˝eli zakres omawianych spraw tego wymaga,
w obradach Komitetu Monitorujàcego Plan, na pisem-
ne zaproszenie przewodniczàcego, mogà uczestni-
czyç, bez prawa do g∏osowania, eksperci oraz przed-
stawiciele innych instytucji lub grup spo∏ecznych i za-
wodowych.

8. Komitet Monitorujàcy Plan jest powo∏ywany na
okres realizacji Planu.

9. Posiedzenie Komitetu Monitorujàcego Plan
zwo∏uje przewodniczàcy nie rzadziej ni˝ raz na 6 mie-
si´cy.

10. Tryb pracy Komitetu Monitorujàcego Plan
okreÊla regulamin, którego projekt przygotowuje Prze-
wodniczàcy Komitetu Monitorujàcego Plan, przyj´ty
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów na pierwszym posiedzeniu
przez Komitet Monitorujàcy Plan.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego zapewnia obs∏ug´ administracyjnà prac Komite-
tu Monitorujàcego Plan.

Art. 40. 1. W ramach Komitetu Monitorujàcego
Plan dzia∏ajà podkomitety monitorujàce, okreÊlone
w Planie.

2. Zakres prac, sk∏ad oraz tryb pracy podkomite-
tów monitorujàcych okreÊla, w drodze uchwa∏y, Komi-
tet Monitorujàcy Plan.

Art. 41. 1. Za monitorowanie przebiegu i sposobu
realizacji programów i projektów w ramach strategii
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, o których mowa
w art. 8 ust. 1, odpowiadajà instytucje zarzàdzajàce.

2. Monitorowanie realizacji programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, odbywa si´ z wykorzy-
staniem wskaêników rzeczowych i finansowych okre-
Êlonych w tych programach lub ich uzupe∏nieniach,

z uwzgl´dnieniem danych opublikowanych przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.

3. Wskaêniki, o których mowa w ust. 2, odnoszà si´
do celów, priorytetów i dzia∏aƒ. 

Art. 42. 1. W∏aÊciwy minister powo∏uje, w drodze
zarzàdzenia, komitet monitorujàcy program, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3. 

2. W∏aÊciwy minister albo jego przedstawiciel
przewodniczy komitetowi monitorujàcemu program.

3. Komitet monitorujàcy program, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, finansowany z publicznych
Êrodków krajowych:

1) rozpatruje i zatwierdza kryteria wyboru projektów
w ramach ka˝dego dzia∏ania;

2) rozpatruje i akceptuje uzupe∏nienie programu oraz
propozycje jego zmian;

3) okresowo bada post´p w zakresie osiàgni´cia
szczegó∏owych celów, okreÊlonych w programie
i uzupe∏nieniu programu;

4) bada rezultaty realizacji programu, w tym osià-
gni´cie celów programu wyznaczonych dla po-
szczególnych dzia∏aƒ;

5) rozpatruje i zatwierdza przygotowane przez insty-
tucj´ zarzàdzajàcà programem sprawozdania okre-
sowe, sprawozdania roczne oraz sprawozdanie
koƒcowe, o których mowa w art. 46 ust. 1;

6) rozpatruje i zatwierdza zmiany w programie;

7) zg∏asza instytucji zarzàdzajàcej programem propo-
zycje zmian w ramach programu;

8) rozpatruje i zatwierdza plan dzia∏aƒ promocyjnych
w ramach programu oraz proponuje jego zmiany.

4. W sk∏ad komitetu monitorujàcego program
wchodzà:

1) ze strony rzàdowej — po jednym przedstawicielu:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regio-
nalnego, 

b) instytucji zarzàdzajàcej programem,

c) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj
dzia∏alnoÊci obj´tej programem, którzy nie pe∏-
nià funkcji instytucji zarzàdzajàcej albo instytu-
cji poÊredniczàcej,

d) instytucji poÊredniczàcej, je˝eli zosta∏a wyzna-
czona,

e) instytucji p∏atniczej,

f) w∏aÊciwej krajowej jednostki monitorujàco-
-kontrolnej fundusz strukturalny, o której mowa
w art. 43;
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2) ze strony samorzàdowej przedstawiciele: 

a) konwentu marsza∏ków,

b) ogólnopolskich organizacji;

3) przedstawiciele partnerów spo∏ecznych i gospo-
darczych: 

a) organizacji pracowników i organizacji praco-
dawców wy∏onionych na podstawie ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódz-
kich komisjach dialogu spo∏ecznego,

b) organizacji pozarzàdowych — wskazanych
przez Rad´ Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego,

c) Êrodowiska naukowego — wskazanych przez
Rad´ G∏ównà Szkolnictwa Wy˝szego.

5. Organ powo∏ujàcy komitet monitorujàcy pro-
gram powinien zapewniç, aby przedstawiciele:

1) strony samorzàdowej — stanowili 1/3 sk∏adu;

2) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych — stano-
wili 1/3 sk∏adu. 

6. W posiedzeniach komitetu monitorujàcego pro-
gram mogà uczestniczyç w charakterze obserwato-
rów:

1) wojewodowie albo ich przedstawiciele;

2) przedstawiciele beneficjentów;

3) przedstawiciele podmiotów, o których mowa
w art. 39 ust. 6 pkt 2, 4—7.

7. Do posiedzeƒ komitetu monitorujàcego pro-
gram stosuje si´ odpowiednio przepis art. 39 ust. 7. 

8. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia komitetu
monitorujàcego program nie rzadziej ni˝ raz na trzy
miesiàce.

9. Komitet monitorujàcy program, w zale˝noÊci od
potrzeb, mo˝e tworzyç podkomitety oraz grupy robo-
cze.

10. Tryb pracy komitetu monitorujàcego program,
z uwzgl´dnieniem trybu tworzenia podkomitetów oraz
grup roboczych, okreÊla regulamin, którego projekt
przygotowuje w∏aÊciwy minister, przyj´ty zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów na pierwszym posiedzeniu przez
komitet monitorujàcy program. 

11. W∏aÊciwy minister zapewnia obs∏ug´ admini-
stracyjnà komitetu monitorujàcego program.

Art. 43. 1. W celu monitorowania i kontroli wdra-
˝ania funduszy strukturalnych wyodr´bnia si´ krajowe
jednostki monitorujàco-kontrolne w urz´dzie obs∏ugu-
jàcym:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regional-
nego — Jednostka Monitorujàco-Kontrolna Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

2) ministra w∏aÊciwego do spraw pracy — Jednostka
Monitorujàco-Kontrolna Europejski Fundusz Spo-
∏eczny;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa i rozwoju
wsi — Jednostka Monitorujàco-Kontrolna Euro-
pejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej sekcja
Orientacji;

4) ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa i rozwoju
wsi — Jednostka Monitorujàco-Kontrolna Finan-
sowy Instrument Wsparcia dla Rybo∏ówstwa.

2. Do zadaƒ krajowych jednostek monitorujàco-
-kontrolnych nale˝y:

1) monitorowanie i kontrola kwalifikowalnoÊci wy-
datków w ramach poszczególnych funduszy struk-
turalnych;

2) gromadzenie danych i monitorowanie wydatków
w ramach poszczególnych funduszy struktural-
nych;

3) kontrola przestrzegania ustanowionych zasad
i systemów korzystania z funduszy strukturalnych;

4) wspó∏praca, w zakresie planowania i realizacji wy-
konywanej przez kontrol´ skarbowà kontroli po-
g∏´bionej 5 % ca∏kowitej kwoty uwzgl´dnianych
wydatków przed zamkni´ciem programów opera-
cyjnych korzystajàcych z dofinansowania fundu-
szy strukturalnych.

3. Instytucja zarzàdzajàca Podstawami Wsparcia
Wspólnoty oraz instytucje zarzàdzajàce programami,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, wspó∏finan-
sowanymi z publicznych Êrodków wspólnotowych,
wspó∏pracujà z krajowymi jednostkami monitorujà-
co-kontrolnymi w zakresie, o którym mowa w ust. 2.

Art. 44. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego powo∏uje, w drodze zarzàdzenia, Komitet
Monitorujàcy strategi´ wykorzystania Funduszu Spój-
noÊci, okreÊlajàc jego sk∏ad, szczegó∏owe zadania oraz
tryb pracy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego albo jego przedstawiciel przewodniczy pracom
Komitetu Monitorujàcego strategi´ wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci.

3. W sk∏ad Komitetu Monitorujàcego strategi´ wy-
korzystania Funduszu SpójnoÊci wchodzà po jednym
przedstawicielu:

1) instytucji zarzàdzajàcej strategià wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci;

2) instytucji p∏atniczej;
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3) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj dzia-
∏alnoÊci obj´tej strategià wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci;

4) Komisji Europejskiej.

4. Je˝eli zakres omawianych spraw tego wymaga,
w obradach Komitetu Monitorujàcego strategi´ wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci, na pisemne zaprosze-
nie przewodniczàcego, mogà uczestniczyç eksperci,
przedstawiciele beneficjentów oraz innych instytucji,
grup spo∏ecznych i zawodowych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego zapewnia obs∏ug´ administracyjnà Komitetu
Monitorujàcego strategi´ wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci.

Art. 45. 1. Wojewoda, w celu zapewnienia spraw-
nej i efektywnej realizacji kontraktów, powo∏uje, w dro-
dze zarzàdzenia, komitet monitorujàcy kontrakt woje-
wódzki.

2. Wojewoda przewodniczy komitetowi monitoru-
jàcemu kontrakt wojewódzki. Zast´pcà przewodniczà-
cego jest marsza∏ek województwa.

3. Komitet monitorujàcy kontrakt wojewódzki:

1) monitoruje przebieg oraz ocenia efektywnoÊç
i skutecznoÊç realizacji kontraktu i podejmowa-
nych w jego ramach programów, dzia∏aƒ i projek-
tów;

2) w oparciu o informacje od instytucji zarzàdzajàcej
Planem ocenia i formu∏uje opinie oraz wnioski
majàce na celu zapewnienie spójnoÊci dzia∏aƒ
i projektów realizowanych w ramach kontraktu
z dzia∏aniami i projektami realizowanymi na tere-
nie województwa w ramach programów operacyj-
nych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, a tak-
˝e przez ministrów w∏aÊciwych na podstawie od-
r´bnych przepisów;

3) ocenia i wyra˝a opinie oraz wnioski dotyczàce po-
dejmowania dzia∏aƒ w zakresie promocji i upo-
wszechniania informacji o kontrakcie;

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania, o których
mowa w art. 46 ust. 1, przed ich przekazaniem mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regional-
nego.

4. W sk∏ad komitetu monitorujàcego kontrakt wo-
jewódzki wchodzà przedstawiciele:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regional-
nego;

2) instytucji zarzàdzajàcych programami obj´tymi
kontraktem;

3) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj dzia-
∏alnoÊci obj´tej programem, którzy nie pe∏nià
funkcji instytucji zarzàdzajàcej programem;

4) instytucji wdra˝ajàcych w ramach programów ob-
j´tych kontraktem;

5) wojewody;

6) zarzàdu województwa;

7) zainteresowanych wspó∏dzia∏aniem w efektywnej
realizacji kontraktu, znajdujàcych si´ na obszarze
województwa:

a) jednostek samorzàdu terytorialnego reprezen-
tujàcy gminy, powiaty i miasta b´dàce siedziba-
mi wojewódzkich w∏adz samorzàdowych,

b) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych, w tym
organizacji pozarzàdowych.

5. Przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunko-
wej i delegatury Najwy˝szej Izby Kontroli mogà
uczestniczyç w pracach komitetu monitorujàcego kon-
trakt wojewódzki w charakterze obserwatorów, bez
prawa do g∏osowania.

6. Organ powo∏ujàcy komitet monitorujàcy kon-
trakt wojewódzki powinien zapewniç, aby przedstawi-
ciele:

1) jednostek samorzàdu terytorialnego, o których
mowa w ust. 4 pkt 7 lit. a — stanowili 1/3 sk∏adu;

2) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych — stano-
wili 1/3 sk∏adu. 

7. Do posiedzeƒ komitetu monitorujàcego kontrakt
wojewódzki stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 39
ust. 7 i 8 oraz art. 42 ust. 9.

8. Przewodniczàcy komitetu monitorujàcego kon-
trakt wojewódzki zwo∏uje jego posiedzenie nie rzadziej
ni˝ raz na kwarta∏.

9. Tryb pracy komitetu monitorujàcego kontrakt
wojewódzki, z uwzgl´dnieniem trybu tworzenia pod-
komitetów oraz grup roboczych, okreÊla regulamin
przygotowany przez wojewod´ i przyj´ty zwyk∏à wi´k-
szoÊcià g∏osów na pierwszym posiedzeniu przez komi-
tet monitorujàcy kontrakt wojewódzki. 

10. Wojewoda zapewnia obs∏ug´ administracyjnà
komitetu monitorujàcego kontrakt wojewódzki.

Rozdzia∏ 8

SprawozdawczoÊç

Art. 46. 1. W ramach realizacji programów, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, oraz kontraktów
sporzàdza si´ nast´pujàce sprawozdania:

1) okresowe — nie cz´Êciej ni˝ raz na 3 miesiàce; 

2) roczne;

3) koƒcowe.
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2. W ramach realizacji Planu sporzàdza si´ spra-
wozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Art. 47. 1. Sprawozdania, o których mowa w art. 46
ust. 1, sporzàdza:

1) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego
— w odniesieniu do Planu;

2) wojewoda — w odniesieniu do kontraktu;

3) instytucja zarzàdzajàca — w odniesieniu do pro-
gramu;

4) instytucja poÊredniczàca — w odniesieniu do prio-
rytetu albo dzia∏ania;

5) instytucja wdra˝ajàca — w odniesieniu do dzia∏a-
nia;

6) beneficjent — w odniesieniu do projektu, je˝eli tak
stanowi system realizacji danego dzia∏ania.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb, terminy i zakres sprawozdawczoÊci dotyczà-
cej realizacji Planu w odniesieniu do projektów,
dzia∏aƒ i programów, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3,

2) tryb kontroli realizacji Planu,

3) tryb rozliczeƒ w odniesieniu do projektów, dzia∏aƒ
i programów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3

— majàc na uwadze efektywne i skuteczne wykorzy-
stanie Êrodków s∏u˝àcych realizacji Planu. 

3. W∏aÊciwy minister w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego i mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory sprawozdaƒ
okresowych, rocznych i koƒcowych z realizacji projek-
tów, dzia∏aƒ i programów, majàc na uwadze koniecz-
noÊç efektywnego monitorowania i kontroli wykorzy-
stania Êrodków s∏u˝àcych realizacji Planu.

Art. 48. Wojewoda przygotowuje i przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego,
w terminie do dnia 15 marca roku nast´pujàcego po
roku realizacji Planu, sprawozdanie roczne z realizacji
kontraktu, sporzàdzone na podstawie sprawozdaƒ
okresowych z realizacji kontraktu, sporzàdzanych nie
cz´Êciej ni˝ raz na 3 miesiàce, a po zakoƒczeniu okre-
su wydatkowania Êrodków okreÊlonych w ustawie bu-
d˝etowej i obj´tych kontraktem — sprawozdanie koƒ-
cowe z realizacji kontraktu.

Art. 49. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca

roku nast´pujàcego po roku realizacji Planu, na pod-
stawie otrzymywanych od instytucji zarzàdzajàcych
sprawozdaƒ rocznych z realizacji programów, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz sprawozdaƒ
rocznych z realizacji kontraktów, sporzàdza sprawoz-
danie roczne obejmujàce:

1) analiz´ realizacji Planu;

2) analiz´ realizacji kontraktów;

3) informacj´ o wynikach kontroli, o których mowa
w rozdziale 9.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego przedk∏ada niezw∏ocznie sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, Komitetowi Monitorujàcemu
Plan.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, na podstawie sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1, przedk∏ada niezw∏ocznie Radzie Ministrów
wnioski dotyczàce realizacji lub zmiany kontraktu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego sporzàdza w terminie do dnia 30 czerwca roku
nast´pujàcego po zakoƒczeniu realizacji Planu, na
podstawie otrzymywanych od instytucji zarzàdzajà-
cych sprawozdaƒ koƒcowych z realizacji programów,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz kontrak-
tów, sprawozdanie koƒcowe z realizacji Planu i przed-
k∏ada je Radzie Ministrów. Rada Ministrów przyjmuje
sprawozdanie koƒcowe z realizacji Planu w drodze
uchwa∏y.

5. Prezes Rady Ministrów przedstawia corocznie
Sejmowi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
w ciàgu miesiàca od dnia przyj´cia tego sprawozdania
przez Rad´ Ministrów, oraz po zakoƒczeniu realizacji
Planu — sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4.

Rozdzia∏ 9

Kontrola realizacji Planu

Art. 50. 1. Kontrol´ realizacji Planu wykonujà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go;

2) instytucje zarzàdzajàce i instytucje poÊredniczàce
w odniesieniu do programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1—3;

3) instytucja p∏atnicza — w odniesieniu do publicz-
nych Êrodków wspólnotowych w ramach progra-
mów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3;

4) wojewoda albo minister w∏aÊciwy do spraw roz-
woju regionalnego — w odniesieniu do kontrak-
tów;

5) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go, w∏aÊciwi ministrowie i minister w∏aÊciwy do
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spraw finansów publicznych — w odniesieniu do
strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci;

6) jednostki monitorujàco-kontrolne — w odniesieniu
do publicznych Êrodków wspólnotowych.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszajà uprawnieƒ kontrol-
nych innych organów upowa˝nionych do tego na
podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 51. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego, w ramach kontroli realizacji Planu:

1) dokonuje oceny prawid∏owoÊci stosowania proce-
dur w systemie zarzàdzania przez jednostki podle-
g∏e w ramach tego systemu;

2) przeprowadza, w sposób ciàg∏y, analiz´ skuteczno-
Êci i zgodnoÊci czynnoÊci podejmowanych przez
instytucje zarzàdzajàce programami z przepisami
prawa;

3) podejmuje czynnoÊci w celu zapewnienia skutecz-
nego systemu kontroli Planu, w szczególnoÊci
przez wskazanie sposobu usuni´cia nieprawid∏o-
woÊci oraz wprowadzenia usprawnieƒ.

Art. 52. 1. W∏aÊciwa instytucja zarzàdzajàca albo
w∏aÊciwa instytucja poÊredniczàca w ramach kontroli
realizacji programów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 3:

1) dokonuje oceny prawid∏owoÊci stosowania proce-
dur w systemie zarzàdzania przez jednostki podle-
g∏e w ramach tego systemu; 

2) przeprowadza, w sposób ciàg∏y, analiz´ skuteczno-
Êci i zgodnoÊci z przepisami prawa czynnoÊci po-
dejmowanych przez instytucje poÊredniczàce i in-
stytucje wdra˝ajàce; 

3) podejmuje czynnoÊci w celu zapewnienia skutecz-
nego systemu kontroli programu, w szczególnoÊci
przez wskazanie sposobu usuni´cia nieprawid∏o-
woÊci oraz wprowadzenia usprawnieƒ;

4) dokonuje oceny prawid∏owoÊci i skutecznoÊci re-
alizacji projektów przez beneficjentów.

2. Instytucja zarzàdzajàca, w ramach kontroli pro-
gramów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3,
wspó∏finansowanych z publicznych Êrodków wspól-
notowych, wspó∏pracuje z instytucjà p∏atniczà i krajo-
wymi jednostkami monitorujàco-kontrolnymi, o któ-
rych mowa w art. 43.

Art. 53. 1. Wojewoda albo minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego w ramach kontroli kon-
traktu:

1) dokonuje oceny prawid∏owoÊci stosowania proce-
dur w systemie zarzàdzania przez jednostki podle-
g∏e w ramach tego systemu;

2) przeprowadza, w sposób ciàg∏y, analiz´ skuteczno-
Êci i zgodnoÊci z przepisami prawa czynnoÊci po-
dejmowanych przez instytucje poÊredniczàce i in-
stytucje wdra˝ajàce;

3) podejmuje czynnoÊci w celu zapewnienia skutecz-
nego systemu kontroli kontraktu, w szczególnoÊci
przez wskazanie sposobu usuni´cia nieprawid∏o-
woÊci oraz wprowadzenia usprawnieƒ;

4) dokonuje oceny prawid∏owoÊci i skutecznoÊci re-
alizacji projektów przez beneficjentów.

2. Wojewoda, w ramach kontroli kontraktu, wspó∏-
pracuje z zarzàdem województwa, w∏aÊciwà instytucjà
zarzàdzajàcà, instytucjà p∏atniczà i krajowymi jednost-
kami monitorujàco-kontrolnymi, o których mowa
w art. 43.

Art. 54. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego oraz w∏aÊciwi ministrowie w odniesieniu
do projektów realizowanych w ramach strategii wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci: 

1) dokonujà oceny prawid∏owoÊci, skutecznoÊci
i zgodnoÊci z przepisami prawa procedur w syste-
mie zarzàdzania stosowanych przez instytucje po-
Êredniczàce albo beneficjentów;

2) podejmujà dzia∏ania w celu zapewnienia skutecz-
nego systemu zarzàdzania i kontroli strategii wy-
korzystania Funduszu SpójnoÊci, w szczególnoÊci
przez wskazanie sposobu usuni´cia nieprawid∏o-
woÊci oraz wprowadzenia usprawnieƒ.

2. Instytucja zarzàdzajàca i instytucje poÊredniczà-
ce w ramach kontroli strategii wykorzystania Fundu-
szu SpójnoÊci wspó∏pracujà z instytucjà p∏atniczà.

Art. 55. 1. W przypadku gdy instytucja zarzàdzajà-
ca lub instytucja poÊredniczàca, na skutek przeprowa-
dzonej kontroli lub na podstawie informacji uzyska-
nych od innego organu kontrolujàcego, stwierdzi nie-
prawid∏owoÊci polegajàce na wykorzystaniu przez be-
neficjenta przekazanych Êrodków finansowych, o któ-
rych mowa w art. 24 ust. 1, niezgodnie z ich przezna-
czeniem lub umowà o dofinansowanie projektu albo
decyzjà, o której mowa w art. 11 ust. 7, beneficjent
niezw∏ocznie zwraca t´ cz´Êç Êrodków finansowych,
która zosta∏a wykorzystana niezgodnie z ich przezna-
czeniem, wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak
dla zaleg∏oÊci podatkowych, naliczonej od dnia prze-
kazania tej cz´Êci Êrodków.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, instytu-
cja zarzàdzajàca lub instytucja poÊredniczàca mo˝e
wstrzymaç dalsze finansowanie projektu. 

3. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli,
o której mowa w ust. 1, lub na podstawie informacji
uzyskanych od innego organu kontrolujàcego, zosta-
nie stwierdzona niemo˝noÊç dalszej realizacji projek-
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tu, instytucja zarzàdzajàca lub instytucja poÊredniczà-
ca zaprzestaje dalszego finansowania projektu.

Art. 56. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owo-
Êci, o których mowa w art. 55, instytucja zarzàdzajàca
lub instytucja poÊredniczàca niezw∏ocznie informuje
o tym ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regio-
nalnego oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych. 

Rozdzia∏ 10

Ocena skutecznoÊci i efektywnoÊci realizacji Planu

Art. 57. 1. EfektywnoÊç i skutecznoÊç realizacji Pla-
nu, programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1—3, finansowanych z publicznych Êrodków krajo-
wych, oraz kontraktów podlegajà ocenie:

1) szacunkowej — przed rozpocz´ciem realizacji;

2) w po∏owie okresu realizacji;

3) pe∏nej — po zakoƒczeniu realizacji.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dnia:

1) kompleksowe oddzia∏ywanie realizacji Planu, pro-
gramów oraz kontraktów na podnoszenie pozio-
mu spójnoÊci spo∏ecznej, gospodarczej i prze-
strzennej z krajami i regionami Wspólnoty Euro-
pejskiej oraz osiàganie celów zdefiniowanych
w Planie, programach i kontraktach; 

2) skutki oddzia∏ywania realizacji Planu, programów
i kontraktów na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà
kraju, województw i sektorów gospodarki obj´-
tych programami operacyjnymi.

3. Komitet Monitorujàcy Plan, komitety monitoru-
jàce programy i komitety monitorujàce kontrakty wo-
jewódzkie mogà zdecydowaç o podj´ciu uzupe∏niajà-
cych ocen Planu, programów, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, finansowanych z publicznych Êrodków
krajowych, i kontraktów. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, w∏aÊciwi ministrowie oraz samorzàdy woje-
wództw udost´pniajà wyniki oceny efektywnoÊci
i skutecznoÊci realizacji Planu przez ich zamieszczenie
w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej.

Art. 58. 1. Obowiàzki zwiàzane z ocenà Planu,
o której mowa w art. 57 ust. 1, wykonuje krajowa jed-
nostka oceny, wspó∏pracujàc w tym zakresie z instytu-
cjami zarzàdzajàcymi, instytucjami poÊredniczàcymi
oraz zarzàdami województw.

2. Krajowà jednostk´ oceny wyodr´bnia si´ w mi-
nisterstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego. 

Art. 59. 1. Ocena szacunkowa — przed rozpocz´-
ciem realizacji Planu, programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, finansowanych z publicznych
Êrodków krajowych, i kontraktów obejmuje analiz´
mocnych i s∏abych stron paƒstwa, regionu lub sekto-
ra, w tym w szczególnoÊci:

1) ocen´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej, sytuacji
na krajowym rynku pracy z uwzgl´dnieniem szans
zawodowych kobiet i m´˝czyzn;

2) ocen´ stanu Êrodowiska naturalnego wraz z roz-
wiàzaniami zapewniajàcymi zgodnoÊç z krajowà
i wspólnotowà politykà w tym zakresie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego w przypadku Planu, a instytucje zarzàdzajàce
programami w przypadku programów, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1, finansowanych z publicznych
Êrodków krajowych, zapewniajà przeprowadzenie
oceny szacunkowej przed rozpocz´ciem ich realizacji.

3. W∏aÊciwy zarzàd województwa zapewnia prze-
prowadzenie oceny szacunkowej przed rozpocz´ciem
realizacji kontraktu.

Art. 60. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego w przypadku Planu, a w∏aÊciwi ministro-
wie w przypadku programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, finansowanych z publicznych
Êrodków krajowych, zapewniajà przeprowadzenie
oceny w po∏owie okresu ich realizacji.

2. W∏aÊciwy zarzàd województwa zapewnia prze-
prowadzenie oceny w po∏owie okresu realizacji kon-
traktu.

3. Ocena w po∏owie okresu realizacji kontraktu
obejmuje badanie:

1) efektywnoÊci wykorzystania Êrodków;

2) skutecznoÊci w zakresie osiàgania za∏o˝onych ce-
lów;

3) oddzia∏ywania na sytuacj´ spo∏eczno-gospodar-
czà, w tym na zatrudnienie;

4) funkcjonowania systemu realizacji.

4. Wyniki oceny sà podstawà do proponowania
zmian w Planie, programach, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, finansowanych z publicznych Êrodków
krajowych, i kontraktach przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego, instytucj´ zarzàdzajà-
cà albo zarzàd województwa. 

5. Ocena w po∏owie realizacji Planu i programów,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, i kontraktów,
jest przeprowadzona nie póêniej ni˝ w ciàgu roku na-
st´pujàcego po zakoƒczeniu po∏owy okresu ich reali-
zacji. 
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Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego w przypadku Planu, a instytucje zarzàdza-
jàce w przypadku programów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, finansowanych z publicznych
Êrodków krajowych, zapewnià przeprowadzenie pe∏-
nej oceny po zakoƒczeniu ich realizacji. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego we wspó∏pracy z zarzàdami województw zapew-
nia przeprowadzenie pe∏nej oceny po zakoƒczeniu re-
alizacji kontraktów z wykorzystaniem rezultatów ocen,
o których mowa w art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 2. 

3. Pe∏na ocena obejmuje w szczególnoÊci badanie,
o którym mowa w art. 60 ust. 3.

4. Pe∏na ocena po zakoƒczeniu realizacji Planu
i programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3,
finansowanych z publicznych Êrodków krajowych,
oraz kontraktów, jest przeprowadzona nie póêniej ni˝
w ciàgu roku nast´pujàcego po zakoƒczeniu ich reali-
zacji. 

Rozdzia∏ 11

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 62. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala-
niu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz. 1749) w art. 3 wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Post´powanie scaleniowe lub wymienne prze-
prowadza starosta, jako zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa, z zastrze˝eniem ust. 5—7 oraz art. 4
ust. 2. Organem wy˝szego stopnia w rozumie-
niu Kodeksu post´powania administracyjnego
w stosunku do starosty w sprawach z tego za-
kresu jest wojewoda.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—7 w brzmieniu:

„4. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wy-
konuje samorzàd województwa przy pomocy
jednostek organizacyjnych przekazanych mu
na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadza-
jàce ustawy reformujàce administracj´ pu-
blicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z póên. zm.9)).

5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4,
oraz w finansowanie zagospodarowania po-
scaleniowego mogà byç w∏àczone publiczne

Êrodki wspólnotowe w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 

6. W finansowanie zagospodarowania poscale-
niowego mogà byç w∏àczone Êrodki paƒstwo-
wych funduszy celowych oraz Êrodki bud˝e-
tów jednostek samorzàdu terytorialnego, je˝e-
li jest to zgodne odpowiednio z ich regulami-
nami bàdê w∏aÊciwoÊcià.

7. W pokrywaniu kosztów przeprowadzania po-
st´powania scaleniowego lub wymiennego
oraz zagospodarowania poscaleniowego mo-
gà uczestniczyç w∏aÊciciele gruntów obj´tych
post´powaniem na zasadach ustalonych przez
starost´ w projekcie, o którym mowa w art. 10
ust. 1.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.10)) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje na inwestycje budowlane uczelni, w tym
realizowane z udzia∏em Êrodków pochodzàcych
z publicznych Êrodków wspólnotowych w ra-
mach kontraktów wojewódzkich, o których mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206),”.

Art. 64. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590,
z póên. zm.11)) w art. 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:

„3) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
w tym realizowanych z udzia∏em Êrodków pocho-
dzàcych z publicznych Êrodków wspólnotowych
w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mo-
wa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).”. 

Art. 65. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
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poz. 1623.



poz. 1548, z póên. zm.12)) w art. 23a wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ pkt 4;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206);”;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) monitorowania i oceny przebiegów realizacji
kontraktów wojewódzkich, o których mowa
w pkt 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów
analiz, sprawozdaƒ i wniosków dotyczàcych
ich wykonania;”.

Art. 66. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póên. zm.13)) w art. 11 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Strategia rozwoju województwa opracowana
przez samorzàd województwa po przyj´ciu jej
w drodze uchwa∏y przez sejmik województwa
jest przedk∏adana do wiadomoÊci ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.14)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Urzàdzenia melioracji wodnych pod-
stawowych stanowià w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa i sà wykonywane na jego
koszt, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Wykonywanie urzàdzeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, mo˝e byç wspó∏finanso-
wane z publicznych Êrodków wspólno-
towych w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206).

3. Rozstrzygni´cie w sprawie, o której
mowa w ust. 2, podejmuje, w drodze
decyzji, marsza∏ek województwa,
w uzgodnieniu z wojewodà.”;

2) w art. 74 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏o-
wych mogà byç wykonywane na koszt:

1) Skarbu Paƒstwa za zwrotem, w formie op∏a-
ty melioracyjnej, cz´Êci kosztów przez w∏a-
Êcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wy-
wierajà korzystny wp∏yw, zwanych dalej
„zainteresowanymi w∏aÊcicielami grun-
tów”, je˝eli:

a) teren cechuje du˝e rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych lub

b) urzàdzeniom melioracji wodnych szcze-
gó∏owych grozi dekapitalizacja, lub

c) warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest
regulacja stosunków wodnych w glebie,

2) Skarbu Paƒstwa przy wspó∏udziale publicz-
nych Êrodków wspólnotowych, za zwrotem
przez zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów
cz´Êci kosztów w formie op∏aty inwestycyj-
nej.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.”;

3) w art. 74 uchyla si´ ust. 4—6;

4) po art. 74 dodaje si´ art. 74a—74c w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Op∏at´ inwestycyjnà, o której mowa
w art. 74 ust. 2 pkt 2, ustala si´ w wy-
sokoÊci 20 % kosztów wykonania
urzàdzeƒ melioracji wodnych szcze-
gó∏owych, które sà okreÊlone w koƒ-
cowym raporcie z realizacji inwestycji
finansowych z udzia∏em publicznych
Êrodków wspólnotowych.

2. Op∏at´ inwestycyjnà pobiera si´
w 15 równych rocznych ratach w ter-
minie do dnia 30 paêdziernika ka˝de-
go roku, przy czym op∏ata inwestycyj-
na mniejsza od 1 000 z∏ pobierana
jest w 3 równych rocznych ratach.

3. Pierwszà rat´ op∏aty inwestycyjnej
pobiera si´ po up∏ywie dwóch lat od
dnia przekazania urzàdzeƒ do eksplo-
atacji, a w przypadku zagospodaro-
wania pomelioracyjnego ∏àk i pa-
stwisk — po up∏ywie roku.

Art. 74b. 1. Rozstrzygni´cie w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 74 ust. 2, podejmu-
je, w drodze decyzji, marsza∏ek woje-
wództwa w uzgodnieniu z wojewodà
na wniosek spó∏ki wodnej lub zainte-
resowanych w∏aÊcicieli gruntów.

2. W przypadku wykonywania urzàdzeƒ
melioracji wodnych na zasadach,
o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2,
wymagany jest wniosek spó∏ki wod-
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nej lub wnioski zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów stanowiàcych co
najmniej 75 % powierzchni planowa-
nych do zmeliorowania.

3. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, og∏a-
sza si´ w sposób zwyczajowo przyj´-
ty na danym terenie oraz poprzez
umieszczenie jej, na co najmniej
14 dni, na tablicach og∏oszeƒ w urz´-
dach gmin.

4. Marsza∏ek województwa ustala dla
ka˝dego zainteresowanego w∏aÊci-
ciela gruntów, w drodze decyzji, wy-
sokoÊç op∏aty melioracyjnej albo
op∏aty inwestycyjnej, proporcjonalnà
do powierzchni gruntów, na które ko-
rzystny wp∏yw wywierajà urzàdzenia
melioracji wodnych szczegó∏owych.

5. W∏aÊciciel gruntów, którego dotyczy
decyzja, o której mowa w ust. 4, jest
obowiàzany umo˝liwiç wejÊcie na
grunt oraz do obiektów budowlanych
w celu zaprojektowania i wykonania
urzàdzeƒ melioracji wodnych.

Art. 74c. Po zakoƒczeniu procesu inwestycyjne-
go i rozliczeniu wartoÊci wykonanych
robót marsza∏ek województwa, w dro-
dze decyzji, koryguje w czasie 9 miesi´-
cy ustalonà wysokoÊç op∏aty meliora-
cyjnej albo op∏aty inwestycyjnej, odpo-
wiednio do wysokoÊci poniesionych
kosztów inwestycyjnych oraz zmian
w projekcie technicznym, dokonanych
w trakcie realizacji inwestycji.”;

5) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Programowanie, planowanie, nadzo-
rowanie wykonywania urzàdzeƒ me-
lioracji wodnych szczegó∏owych,
w trybie, o którym mowa w art. 74
ust. 2, urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych oraz utrzymywanie
urzàdzeƒ melioracji wodnych podsta-
wowych nale˝y do marsza∏ka woje-
wództwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1,
art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c, marsza-
∏ek województwa realizuje jako zada-
nia z zakresu administracji rzàdowej.”;

6) w art. 164 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Udzielenie spó∏ce wodnej, wykonujàcej urzàdze-
nia melioracji wodnych, pomocy, o której mowa
w ust. 5, mo˝e nastàpiç wówczas, gdy obszar
przewidziany do melioracji stanowi zwarty kom-
pleks, zasi´g oraz projekt techniczny melioracji
zosta∏y uzgodnione z wojewodà, a udzia∏ w∏asny
cz∏onków spó∏ki odpowiada co najmniej kwocie

wyliczonej zgodnie z art. 74b oraz przepisami
wydanymi na podstawie art. 78 ust. 1.”.

Art. 68. 1. Dla programu, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2, wspó∏finansowanego z publicznych Êrod-
ków wspólnotowych, realizowanego w ramach Planu
na lata 2004—2006:

1) w sk∏ad komitetu monitorujàcego program, o któ-
rym mowa w art. 42 ust. 1, wchodzà przedstawi-
ciele:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regio-
nalnego,

b) instytucji zarzàdzajàcej programem,

c) jednostki monitorujàco-kontrolnej Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego,

d) jednostki monitorujàco-kontrolnej Europejski
Fundusz Spo∏eczny, 

e) instytucji p∏atniczej,

f) Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Równego Sta-
tusu Kobiet i M´˝czyzn,

g) ministrów w∏aÊciwych ze wzgl´du na rodzaj
dzia∏alnoÊci obj´tej programem, którzy nie pe∏-
nià funkcji instytucji zarzàdzajàcej programem,

h) 16 wojewodów,

i) 16 marsza∏ków województw,

j) ogólnopolskich organizacji,

k) partnerów spo∏ecznych i gospodarczych;

2) w posiedzeniach komitetu monitorujàcego pro-
gram, o którym mowa w art. 42 ust. 1, mogà
uczestniczyç, w charakterze obserwatorów, przed-
stawiciele:

a) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli; 

b) organów kontroli skarbowej; 

c) Komisji Europejskiej; 

d) Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

2. Dla programu, o którym mowa w ust. 1, do koƒ-
ca 2004 r. zarzàd województwa mo˝e powierzyç pe∏-
nienie roli instytucji wdra˝ajàcej, dla dzia∏aƒ adreso-
wanych do sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
regionalnym instytucjom finansujàcym wybranym
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 6
ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

3. Przekazanie kompetencji, o których mowa
w ust. 2, nast´puje w drodze umowy okreÊlajàcej za-
kres powierzonych zadaƒ i ich finansowanie.
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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o pracowniczych programach emerytalnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady tworzenia i dzia∏ania
pracowniczych programów emerytalnych, warunki,
które powinny spe∏niaç podmioty realizujàce progra-
my, oraz warunki uczestnictwa w tych programach.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) program — program zak∏adowy albo program
mi´dzyzak∏adowy;

2) pracownik — osob´ zatrudnionà na podstawie
umowy o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania,
spó∏dzielczej umowy o prac´ w pe∏nym lub niepe∏-

4. Zarzàd województwa zapewnia Êrodki na reali-
zacj´ zadaƒ powierzonych regionalnym instytucjom fi-
nansujàcym, o których mowa w ust. 2.

5. Regionalna instytucja finansujàca, o której mo-
wa w ust. 2, pe∏niàc rol´ instytucji wdra˝ajàcej, jest
obowiàzana raz na dwa lata poddaç si´ kontroli zleco-
nej przez zarzàd województwa.

6. Trybu i terminu konsultacji, o których mowa
w art. 13 ust. 4, nie stosuje si´ do Planu oraz progra-
mów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci sporzàdzonych na lata 2004—2006. 

7. Do programów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3, realizowanych w ramach Planu na lata
2004—2006 nie stosuje si´ przepisu art. 40 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.15)).

8. Do Strategii Wykorzystania Funduszu SpójnoÊci
realizowanych w ramach Planu na lata 2004—2006 nie
stosuje si´ przepisów art. 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 3.

9. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wnio-
sek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 70, staje si´ wnioskiem w rozumieniu art. 35
ust. 1 niniejszej ustawy.

10. Przepisów art. 31 nie stosuje si´ do podmio-
tów, o których mowa w art. 31 ust. 2, je˝eli sà one,
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, uprawnione do udzie-
lania pomocy, o której mowa w art. 31 ust. 1, na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

11. Oceny, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, nie
przeprowadza si´ w odniesieniu do Narodowego Pla-
nu Rozwoju na lata 2004—2006.

Art. 69. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go 2001—2006, uchwalona przez Rad´ Ministrów
w dniu 28 grudnia 2000 r. na podstawie art. 11 ust. 7
ustawy wymienionej w art. 70, zachowuje moc do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 70. Traci moc ustawa z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111,
poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84,
poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386), z wyjàtkiem
art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 3 pkt 1—9 oraz art. 16—23, któ-
re pozostajà w mocy do dnia przyj´cia przez Rad´ Mi-
nistrów sprawozdania koƒcowego z wykonania pro-
gramu wsparcia na rok 2004.

Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 32—36, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464,
Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96,
poz. 959. 


