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USTAWA

z dnia 13 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Na-
rodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Ustawa okreÊla sposób przygotowania i realizacji
Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, w tym:”;

2) w art. 2:

a) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) instytucja w∏aÊciwa do spraw prowadzenia
kontroli wyrywkowej — Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej;

4b) instytucja w∏aÊciwa do spraw wystawienia
deklaracji zamkni´cia pomocy — General-
nego Inspektora Kontroli Skarbowej;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) instytucja zarzàdzajàca — w∏aÊciwego mini-
stra odpowiedzialnego za przygotowanie
i realizacj´ programu operacyjnego albo za

przygotowanie i nadzorowanie realizacji
strategii wykorzystania Funduszu Spójno-
Êci, o których mowa w rozporzàdzeniu Rady
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiajàcym przepisy ogólne w sprawie
funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161
z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 158
z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz w roz-
porzàdzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia
16 maja 1994 r. ustanawiajàcym Fundusz
SpójnoÊci (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994,
L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9);”,

c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami Wspar-
cia Wspólnoty — ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego;”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) partnerzy spo∏eczni i gospodarczy — orga-
nizacje przedsi´biorców i pracodawców,
zwiàzki zawodowe, samorzàdy zawodowe,
organizacje pozarzàdowe oraz jednostki na-
ukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach fi-
nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 9 li-

stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci oraz ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.



i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), których dzia∏al-
noÊç obejmuje zagadnienia zwiàzane z Na-
rodowym Planem Rozwoju oraz programa-
mi operacyjnymi i strategià wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) regionalny program operacyjny — doku-
ment s∏u˝àcy realizacji Narodowego Planu
Rozwoju, sk∏adajàcy si´ ze spójnego zesta-
wienia priorytetów operacyjnych i dzia∏aƒ,
odnoszàcy si´ do województwa albo woje-
wództw, przygotowany przez zarzàd woje-
wództwa albo zarzàdy województw dzia∏ajà-
ce w porozumieniu, albo przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego;”;

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Narodowy Plan Rozwoju 2004—2006, zwany
dalej „Planem”, jest dokumentem okreÊlajà-
cym cele rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
kraju, w tym wspierane cele rozwoju regional-
nego, oraz sposoby ich osiàgania w okresie
zgodnym z okresem programowania obejmu-
jàcym lata 2004—2006.”;

4) w art. 4 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;

5) w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) programach wieloletnich, o których mowa
w art. 99 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708);”;

6) w art. 6 uchyla si´ ust. 2;

7) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za przygotowanie i realizacj´ programów albo
za przygotowanie i nadzór nad realizacjà stra-
tegii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci,
a w szczególnoÊci za wydawanie wytycznych
dotyczàcych wdra˝ania programów i strategii
wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, o których
mowa w art. 8 ust. 1, skierowanych do pod-
miotów uczestniczàcych w realizacji danego
programu, sà odpowiedzialne w∏aÊciwe insty-
tucje zarzàdzajàce.”;

8) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami
Wsparcia Wspólnoty koordynuje proces
wdra˝ania funduszy strukturalnych
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegól-
noÊci:

1) wydaje wytyczne dotyczàce funkcjo-
nowania systemu wdra˝ania fundu-
szy strukturalnych w zakresie zarzà-
dzania programami operacyjnymi,
sprawozdawczoÊci, kwalifikowalnoÊci
wydatków, monitorowania procesu
wdra˝ania funduszy, skierowane do

instytucji uczestniczàcych w realizacji
Planu, w celu zachowania jednolitoÊci
zasad wdra˝ania Planu;

2) wydaje w porozumieniu z instytucjà
p∏atniczà wytyczne dotyczàce funkcjo-
nowania kontroli finansowej i organi-
zacji przep∏ywów finansowych;

3) organizuje prace Komitetu Monitoru-
jàcego, o którym mowa w art. 39
ust. 1;

4) sporzàdza sprawozdania z post´pów
wdra˝ania funduszy strukturalnych
dla Komisji Europejskiej oraz w∏aÊci-
wych organów i instytucji;

5) negocjuje z Komisjà Europejskà
ewentualne zmiany Podstaw Wspar-
cia Wspólnoty;

6) koordynuje polityk´ informacyjnà
i promocyjnà w obszarze funduszy
strukturalnych oraz strategii wykorzy-
stania Funduszu SpójnoÊci;

7) organizuje i koordynuje proces ewalu-
acji Podstaw Wsparcia Wspólnoty.”;

9) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucje wdra˝ajàce, o których mowa
w ust. 1, ustanawia w∏aÊciwa instytucja zarzà-
dzajàca w porozumieniu z Instytucjà Zarzàdza-
jàcà Podstawami Wsparcia Wspólnoty, je˝eli
program tak stanowi.”;

10) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Instytucja zarzàdzajàca albo zarzàd
województwa mogà dokonaç wyboru
instytucji wdra˝ajàcych nieb´dàcych
jednostkami sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 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 za-
mówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z póên. zm.2)).”;

11) uchyla si´ art. 23;

12) art. 25 otrzymuje brzmienie:

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

2. Limity wydatków w pierwszym roku
i kolejnych latach obowiàzywania Pla-
nu sà ujmowane w wykazie stanowià-
cym za∏àcznik do ustawy bud˝etowej.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551 i Nr 106,
poz. 719.



3. Limity, o których mowa w ust. 2, doty-
czà poszczególnych programów ope-
racyjnych, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1—3, oraz strategii wykorzy-
stania Funduszu SpójnoÊci, a w cz´Êci
finansowanej publicznymi Êrodkami
wspólnotowymi — tak˝e wk∏adu po-
szczególnych funduszy Unii Europej-
skiej.

4. W przypadku gdy wydatki poniesione
w danym roku na realizacj´ progra-
mów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3, sà ni˝sze od limitu okreÊlone-
go w za∏àczniku, o którym mowa
w ust. 2, ró˝nica pomi´dzy tym limi-
tem a poniesionymi wydatkami zwi´k-
sza odpowiednio limit wydatków na
rok nast´pny.”;

13) w art. 26:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dofinansowanie projektów zg∏oszonych do
realizacji w ramach programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, przyznaje in-
stytucja zarzàdzajàca, dzia∏ajàca w jej imie-
niu instytucja wdra˝ajàca albo instytucja po-
Êredniczàca, je˝eli tak stanowi system reali-
zacji danego programu.

3. Dofinansowanie projektów zg∏oszonych do
realizacji w ramach programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, przyznaje zgod-
nie z systemem realizacji danego programu
instytucja zarzàdzajàca, instytucja poÊredni-
czàca albo instytucja wdra˝ajàca.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W∏aÊciwe instytucje zarzàdzajàce dokonujà
wyboru projektów w ramach strategii wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci zgodnie z kie-
runkami i priorytetami Planu, a nast´pnie
przekazujà je ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju regionalnego celem przed∏o-
˝enia Komisji Europejskiej.”;

14) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dofinansowanie projektów z publicznych
Êrodków wspólnotowych polega na zwrocie
okreÊlonej w umowie o dofinansowanie pro-
jektu albo decyzji, o której mowa w art. 11
ust. 7, cz´Êci kwalifikowalnych wydatków po-
niesionych przez beneficjenta lub wyp∏acie
premii.”;

15) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Instytucja zarzàdzajàca przygotowuje
i podaje do publicznej wiadomoÊci,
w szczególnoÊci na swojej stronie in-
ternetowej, wzór wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu oraz wzór
umowy o dofinansowanie projektu,
a tak˝e zmiany tych wzorów.

2. We wzorze wniosku nale˝y wskazaç,
jakie dane powinien podaç wniosko-
dawca, w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i adres siedziby wnioskodawcy;

2) okreÊlenie adresata wniosku;

3) nazw´ programu i dzia∏ania, w ra-
mach którego projekt mia∏by byç
wspó∏finansowany;

4) tytu∏ projektu;

5) opis projektu;

6) wartoÊç ca∏kowità projektu;

7) sum´ ca∏kowitych wydatków kwali-
fikowalnych;

8) poziom wspó∏finansowania projek-
tu, o jaki ubiega si´ wnioskodawca;

9) harmonogram realizacji projektu.

3. We wzorach umów nale˝y wskazaç, ja-
kie dane powinna zawieraç umowa
o dofinansowanie projektu, w szcze-
gólnoÊci:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i adres siedziby beneficjenta;

2) nazw´ i adres siedziby instytucji za-
wierajàcej umow´ z beneficjentem;

3) tytu∏ projektu;

4) wartoÊç ca∏kowità projektu;

5) sum´ ca∏kowitych wydatków kwali-
fikowalnych;

6) zatwierdzony poziom wspó∏finanso-
wania projektu;

7) harmonogram realizacji projektu;

8) sposób dokonywania rozliczeƒ po-
mi´dzy beneficjentem a instytucjà
przekazujàcà Êrodki.

4. Instytucja zarzàdzajàca og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” ko-
munikat o:

1) miejscu publikacji wzorów, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz ich zmian;

2) terminie, od którego wzory, o któ-
rych mowa w ust. 1, albo ich zmia-
ny b´dà stosowane.”;

16) w art. 39 w ust. 4:

a) w pkt 1 uchyla si´ lit. f,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przedstawiciele ogólnopolskich organizacji
jednostek samorzàdu terytorialnego, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 maja
2005 r. o Komisji Wspólnej Rzàdu i Samo-
rzàdu Terytorialnego oraz o przedstawicie-
lach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie
Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90,
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poz. 759), zwanych dalej „ogólnopolskimi
organizacjami”;”;

17) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. W∏aÊciwy minister pe∏niàcy funkcj´ in-
stytucji zarzàdzajàcej powo∏uje, w dro-
dze zarzàdzenia, komitet monitorujàcy
program, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 3.

2. W sk∏ad komitetu, o którym mowa
w ust. 1, wchodzà:

1) ze strony rzàdowej — przedstawi-
ciele:

a) Instytucji Zarzàdzajàcej Podsta-
wami Wsparcia Wspólnoty,

b) instytucji zarzàdzajàcej progra-
mem,

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

d) instytucji poÊredniczàcej, je˝eli
zosta∏a wyznaczona,

e) instytucji p∏atniczej;

2) ze strony samorzàdu terytorialnego
przedstawiciele:

a) konwentu marsza∏ków,

b) ogólnopolskich organizacji;

3) przedstawiciele partnerów spo∏ecz-
nych i gospodarczych:

a) organizacji pracowników i orga-
nizacji pracodawców wy∏onio-
nych na podstawie ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu spo∏ecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên.
zm.3)),

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

c) Êrodowiska naukowego — wska-
zanych przez Rad´ G∏ównà Szkol-
nictwa Wy˝szego.

3. W posiedzeniach komitetu, o którym
mowa w ust. 1, mogà uczestniczyç
w charakterze obserwatorów:

1) wojewodowie albo ich przedstawi-
ciele;

2) przedstawiciele instytucji wdra˝ajà-
cych;

3) przedstawiciele beneficjentów;

4) przedstawiciele podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 39 ust. 6 pkt 2
i 4—7.

4. Komitet monitorujàcy program, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, fi-
nansowany z publicznych Êrodków
krajowych:

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

2) rozpatruje i zatwierdza 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 osiàgni´cie celów programu
wyznaczonych dla poszczególnych
dzia∏aƒ;

5) rozpatruje i zatwierdza przygotowa-
ne przez instytucj´ zarzàdzajàcà
programem sprawozdania okreso-
we, roczne oraz sprawozdanie koƒ-
cowe, o których mowa w art. 46
ust. 1;

6) rozpatruje i zatwierdza zmiany
w programie;

7) zg∏asza instytucji zarzàdzajàcej pro-
gramem propozycje zmian w ra-
mach programu;

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

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego powo∏uje, w drodze za-
rzàdzenia, komitet monitorujàcy pro-
gram, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2, wspó∏finansowany ze wspólno-
towych Êrodków publicznych.

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

1) Instytucji Zarzàdzajàcej Podstawami
Wsparcia Wspólnoty;

2) instytucji zarzàdzajàcej programem;

3) instytucji p∏atniczej;

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

5) 16 wojewodów;

6) 16 marsza∏ków województw;

7) ogólnopolskich organizacji partne-
rów spo∏ecznych i gospodarczych;

8) ogólnopolskich organizacji.
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7. W posiedzeniu komitetu, o którym mo-
wa w ust. 5, mogà uczestniczyç, w cha-
rakterze obserwatorów, przedstawicie-
le:

1) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli;

2) organów kontroli skarbowej;

3) Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go;

4) Komisji Europejskiej.

8. Komitet, o którym mowa w ust. 5, re-
alizuje zadania, o których mowa
w art. 35 ust. 3 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerw-
ca 1999 r. ustanawiajàcego przepisy
ogólne w sprawie funduszy struktural-
nych.

9. Organ powo∏ujàcy komitet monitoru-
jàcy program powinien zapewniç, aby
przedstawiciele:

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

2) partnerów spo∏ecznych i gospodar-
czych — stanowili 1/3 sk∏adu.

10. W∏aÊciwy minister albo jego przedsta-
wiciel przewodniczy komitetowi moni-
torujàcemu program.

11. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia
komitetu monitorujàcego program nie
rzadziej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy.

12. Do posiedzeƒ komitetu monitorujàce-
go program stosuje si´ odpowiednio
przepis art. 39 ust. 7.

13. Komitet monitorujàcy program, w za-
le˝noÊci od potrzeb, mo˝e tworzyç
podkomitety oraz grupy robocze.

14. Tryb pracy komitetu monitorujàcego
program, z uwzgl´dnieniem trybu
tworzenia podkomitetów oraz grup ro-
boczych, okreÊla regulamin, którego
projekt przygotowuje w∏aÊciwy mini-
ster. Regulamin przyjmowany jest
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów przez ko-
mitet monitorujàcy program.

15. W∏aÊciwy minister zapewnia obs∏ug´
administracyjnà komitetu monitorujà-
cego program.”;

18) uchyla si´ art. 43;

19) w art. 45 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przewodniczàcy komitetu monitorujàcego kon-
trakt wojewódzki zwo∏uje jego posiedzenie nie
rzadziej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy.”;

20) w art. 46 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresowe;”;

21) w art. 47:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

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

2) tryb i zakres rozliczeƒ w odniesieniu do
projektów, dzia∏aƒ i programów, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3

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

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1
pkt 6, powinno zawieraç w szczególnoÊci:

1) tytu∏ projektu;

2) nazw´ beneficjenta;

3) okreÊlenie okresu, którego dotyczy spra-
wozdanie.”,

b) dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Instytucja zarzàdzajàca opracowuje i poda-
je do publicznej wiadomoÊci, w szczegól-
noÊci na swojej stronie internetowej, wzo-
ry sprawozdaƒ dla beneficjentów oraz ich
zmiany, dla przypadków, o których mowa
w ust. 1 pkt 6.

3b. Instytucja zarzàdzajàca og∏asza w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” komunikat o:

1) miejscu publikacji wzorów, o których
mowa w ust. 3a, oraz ich zmian;

2) terminie, od którego wzory, o których
mowa w ust. 3a, albo ich zmiany b´dà
stosowane.”;

22) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami
Wsparcia Wspólnoty corocznie, w ter-
minie do dnia 30 czerwca roku nast´-
pujàcego po roku realizacji Planu, na
podstawie otrzymywanych od instytu-
cji zarzàdzajàcych sprawozdaƒ rocz-
nych z realizacji programów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz
sprawozdaƒ rocznych z realizacji kon-
traktów, sporzàdza sprawozdanie rocz-
ne obejmujàce:

1) analiz´ realizacji Planu;

2) analiz´ realizacji kontraktów;

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

2. Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami
Wsparcia Wspólnoty przedk∏ada nie-
zw∏ocznie sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 1, Komitetowi Monitoru-
jàcemu Plan.
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3. Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami
Wsparcia Wspólnoty sporzàdza w ter-
minie do dnia 30 czerwca roku nast´pu-
jàcego po zakoƒczeniu realizacji Planu,
na podstawie sprawozdaƒ koƒcowych
z realizacji programów, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz kontrak-
tów, sprawozdanie koƒcowe z realizacji
Planu i przedk∏ada je Radzie Ministrów.
Rada Ministrów przyjmuje sprawozda-
nie koƒcowe z realizacji Planu w drodze
uchwa∏y.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego przedstawia corocznie
Sejmowi sprawozdanie, o którym mo-
wa w ust. 1, w ciàgu miesiàca od dnia
przyj´cia tego sprawozdania przez Ra-
d´ Ministrów, oraz po zakoƒczeniu re-
alizacji Planu — sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 3.”;

23) rozdzia∏ 9 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 9

Kontrola realizacji projektów
i programów wspó∏finansowanych

z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci

Art. 50. Kontrol´ programów i projektów wspó∏fi-
nansowanych z funduszy strukturalnych
lub Funduszu SpójnoÊci wykonujà instytu-
cje, o których mowa w art. 2 pkt 2
i pkt 4a—5.

Art. 51. Kontrola programów i projektów wspó∏fi-
nansowanych ze wspólnotowych Êrodków
publicznych obejmuje:

1) sprawdzenie dostarczenia wspó∏finan-
sowanych towarów i us∏ug, prawdziwo-
Êci i kwalifikowalnoÊci poniesionych
wydatków w projektach oraz ich zgod-
noÊci z prawem i politykami horyzontal-
nymi Unii Europejskiej;

2) sprawdzenie przestrzegania procedur
i sprawnoÊci funkcjonowania systemu
wdra˝ania we wszystkich elementach
programów operacyjnych i strategii wy-
korzystania Funduszu SpójnoÊci.

Art. 52. 1. Instytucja zarzàdzajàca przeprowadza
kontrol´ w zakresie, o którym mowa
w art. 51 pkt 1, w odniesieniu do projek-
tów realizowanych w ramach programu
operacyjnego lub strategii wykorzysta-
nia Funduszu SpójnoÊci.

2. Kontrola, o której mowa w art. 51 pkt 1,
polega na sprawdzeniu dowodów po-
Êwiadczajàcych poniesienie wydatków
w projekcie, dokumentujàcych zawar-
toÊç sk∏adanych wniosków o p∏atnoÊç
lub weryfikacji poniesionych wydatków,
post´pów i efektów realizacji projektu
na miejscu jego realizacji.

3. Kontrola, o której mowa w art. 51 pkt 1,
mo˝e byç przeprowadzana na próbie
dowodów poÊwiadczajàcych poniesie-
nie wydatków lub na próbie projektów.

4. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e powierzyç
przeprowadzenie kontroli w zakresie,
o którym mowa w art. 51 pkt 1, instytu-
cjom poÊredniczàcym lub wdra˝ajà-
cym.

Art. 53. 1. Instytucja zarzàdzajàca przeprowadza
kontrol´ w zakresie, o którym mowa
w art. 51 pkt 2, w instytucjach, o których
mowa w art. 2 pkt 3 i 4.

2. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e powierzyç
instytucji poÊredniczàcej przeprowa-
dzenie kontroli w zakresie, o którym
mowa w art. 51 pkt 2, instytucji wdra˝a-
jàcej.

Art. 54. 1. Na ka˝dy kolejny rok kalendarzowy re-
alizacji programu, instytucja zarzàdzajà-
ca przygotowuje plan kontroli w ramach
programu operacyjnego i strategii wy-
korzystania Funduszu SpójnoÊci.

2. Instytucja zarzàdzajàca przedk∏ada pro-
jekt planu kontroli do akceptacji Komi-
tetu, o którym mowa w art. 56b, do dnia
15 listopada roku poprzedzajàcego rok,
na który sporzàdzany jest plan kontroli.

Art. 55. 1. Instytucja w∏aÊciwa do spraw prowa-
dzenia kontroli wyrywkowej przeprowa-
dza kontrol´ wyrywkowà, o której mo-
wa w art. 10 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.
ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady
wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdzania
i systemów kontroli pomocy udzielanej
w ramach funduszy strukturalnych
(Dz. Urz. WE L 063 z 3.03.2001, L 351
z 28.12.2002; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 132 oraz
187) oraz w art. 9 rozporzàdzenia Komi-
sji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca
2002 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe
zasady wykonania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1164/94 w zakresie systemów
zarzàdzania i kontroli pomocy przyzna-
nej z Funduszu SpójnoÊci i procedury
dokonywania korekt finansowych
(Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.2002).

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, s∏u˝y
w szczególnoÊci do weryfikacji wyni-
ków kontroli, o których mowa w art. 52
i 53.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obej-
muje co najmniej 5 % wydatków doko-
nanych w ka˝dym z programów opera-
cyjnych oraz 15 % wydatków w ramach
Funduszu SpójnoÊci w okresie wdra˝a-
nia programu.
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4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, prze-
prowadzana jest w oparciu o roczny
plan kontroli, przygotowany przez insty-
tucj´ w∏aÊciwà do spraw prowadzenia
kontroli wyrywkowej.

5. Instytucja w∏aÊciwa do spraw prowa-
dzenia kontroli wyrywkowej niezw∏ocz-
nie informuje instytucj´ p∏atniczà o wy-
nikach przeprowadzonej przez siebie
kontroli.

Art. 55a. W celu spe∏nienia wymogu, o którym mo-
wa w art. 9 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.
ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wy-
konania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdzania
i systemów kontroli pomocy udzielanej
w ramach Funduszy Strukturalnych oraz
w art. 8 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r.
ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wy-
konania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1164/94 w zakresie systemów zarzàdza-
nia i kontroli pomocy przyznanej z Fundu-
szu SpójnoÊci i procedury dokonywania
korekt finansowych, instytucja p∏atnicza
wykonuje kontrol´, o której mowa
w art. 50, z uwzgl´dnieniem wyników kon-
troli przeprowadzonych przez instytucj´
zarzàdzajàcà oraz instytucj´ w∏aÊciwà do
spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej,
o których mowa w art. 52, 53 i 55 ust. 1.

Art. 56. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb przeprowadzania kontroli, o któ-
rych mowa w art. 52 i 53, majàc na uwa-
dze potrzeb´ zapewnienia prawid∏owego
wydatkowania Êrodków z funduszy struk-
turalnych i Funduszu SpójnoÊci.

Art. 56a. Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami
Wsparcia Wspólnoty, instytucja p∏atnicza
oraz instytucja w∏aÊciwa do spraw wysta-
wienia deklaracji zamkni´cia pomocy,
o której mowa w art. 15 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca
2001 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe za-
sady wykonania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdza-
nia i systemów kontroli pomocy udziela-
nej w ramach Funduszy Strukturalnych,
oraz deklaracji zamkni´cia projektów,
o której mowa w art. 13 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca
2002 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe za-
sady wykonania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1164/94 w zakresie systemów za-
rzàdzania i kontroli pomocy przyznanej
z Funduszu SpójnoÊci i procedury doko-
nywania korekt finansowych, mo˝e zwró-
ciç si´ do instytucji w∏aÊciwej do spraw
kontroli wyrywkowej lub do instytucji za-
rzàdzajàcej programem, albo zleciç pod-

miotom zewn´trznym, przeprowadzenie
dodatkowych kontroli lub audytów syste-
mu wdra˝ania w sytuacji, w której:

1) pojawià si´ uzasadnione wàtpliwoÊci
co do sprawnoÊci, skutecznoÊci lub
prawid∏owoÊci dzia∏ania systemu
wdra˝ania funduszy strukturalnych lub
strategii wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci;

2) wyniki kontroli, o których mowa w ni-
niejszym rozdziale, uznane zostanà za
niewystarczajàce dla wystawienia de-
klaracji zamkni´cia pomocy.

Art. 56b. 1. Koordynacj´ dzia∏aƒ kontrolnych w ra-
mach Podstaw Wsparcia Wspólnoty
zapewnia Komitet do spraw Kontroli
i Audytu Funduszy Strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci.

2. Do zadaƒ Komitetu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:

1) przeglàd i opiniowanie rocznych
planów kontroli instytucji w∏aÊciwej
do spraw prowadzenia kontroli wy-
rywkowej oraz akceptowanie rocz-
nych planów kontroli instytucji za-
rzàdzajàcych;

2) koordynacja kontroli realizowanych
w obszarze funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci przez instytu-
cje, o których mowa w ustawie, oraz
inne paƒstwowe organy kontroli;

3) ocena efektywnoÊci kontroli realizo-
wanych na podstawie ustawy;

4) opiniowanie sprawozdaƒ i raportów
z wyników kontroli w obszarze fun-
duszy strukturalnych i Funduszu
SpójnoÊci przekazywanych do Ko-
misji Europejskiej.

3. W sk∏ad Komitetu, o którym mowa
w ust. 1, wchodzà przedstawiciele:

1) Instytucji Zarzàdzajàcej Podstawami
Wsparcia Wspólnoty;

2) instytucji zarzàdzajàcych;

3) instytucji w∏aÊciwej do spraw pro-
wadzenia kontroli wyrywkowej;

4) instytucji w∏aÊciwej do spraw wy-
stawienia deklaracji zamkni´cia po-
mocy;

5) instytucji p∏atniczej.

4. W posiedzeniach Komitetu, o którym
mowa w ust. 1, mogà uczestniczyç
w charakterze obserwatorów przed-
stawiciele Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli oraz G∏ównego Inspektora
Audytu Wewn´trznego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego mo˝e powo∏aç w sk∏ad
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Komitetu, o którym mowa w ust. 1,
przedstawicieli instytucji innych ni˝
wymienione w ust. 3.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego powo∏uje Komitet, o któ-
rym mowa w ust. 1, w drodze zarzà-
dzenia, okreÊlajàc tryb jego dzia∏ania.

7. Obs∏ug´ prac Komitetu, o którym mo-
wa w ust. 1, zapewnia Instytucja Za-
rzàdzajàca Podstawami Wsparcia
Wspólnoty.

Art. 56c. 1. W przypadku gdy instytucja zarzàdza-
jàca, instytucja poÊredniczàca lub in-
stytucja wdra˝ajàca, na skutek prze-
prowadzonej kontroli lub na podstawie
informacji uzyskanych od innego orga-
nu kontrolujàcego, stwierdzi nieprawi-
d∏owoÊci polegajàce na wykorzystaniu
przez beneficjenta przekazanych Êrod-
ków finansowych, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 1—3, niezgodnie
z ich przeznaczeniem lub umowà o do-
finansowanie projektu albo decyzjà,
o której mowa w art. 11 ust. 7, benefi-
cjent niezw∏ocznie zwraca t´ cz´Êç
Êrodków finansowych, która zosta∏a
wykorzystana niezgodnie z ich prze-
znaczeniem, wraz z odsetkami w wyso-
koÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci po-
datkowych, naliczonej od dnia przeka-
zania tej cz´Êci Êrodków.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
instytucja zarzàdzajàca, instytucja po-
Êredniczàca lub instytucja wdra˝ajàca
mo˝e wstrzymaç dalsze finansowanie
projektu.

3. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kon-
troli, o której mowa w ust. 1, lub na
podstawie informacji uzyskanych od
innego organu kontrolujàcego, instytu-
cja zarzàdzajàca lub instytucja poÊred-
niczàca stwierdzi niemo˝noÊç dalszej
realizacji projektu, zaprzestaje jego fi-
nansowania.”;

24) w art. 57 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

25) uchyla si´ art. 60;

26) w art. 61 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego we wspó∏pracy z zarzàdami województw
zapewnia przeprowadzenie pe∏nej oceny po
zakoƒczeniu realizacji kontraktów z wykorzy-
staniem rezultatów ocen, o których mowa
w ust. 3 oraz w art. 59 ust. 1.

3. Pe∏na ocena obejmuje w szczególnoÊci bada-
nie:
1) efektywnoÊci wykorzystania Êrodków;
2) skutecznoÊci w zakresie osiàgania za∏o˝o-

nych celów;
3) oddzia∏ywania na sytuacj´ spo∏eczno-gospo-

darczà, w tym na zatrudnienie;

4) funkcjonowania systemu realizacji.”;

27) w art. 68:

a) uchyla si´ ust. 1 i 11,

b) w ust. 2 wyrazy „o którym mowa w ust. 1” za-
st´puje si´ wyrazami „o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2”;

28) u˝yte w art. 12, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1—3,
art. 15 ust. 1, art. 17, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 1—3
i 11, art. 44 ust. 2, art. 57 ust. 4, art. 59 ust. 2 w ró˝-
nym przypadku wyrazy „minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „Instytucja
Zarzàdzajàca Podstawami Wsparcia Wspólnoty”.

Art. 2. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo-
rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.4)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, po zasi´gni´ciu opinii ministra
w∏aÊciwego do spraw pracy oraz ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego, spo-
Êród dwóch kandydatów przedstawionych
przez Rad´, wy∏onionych w drodze konkursu.”;

2) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po
zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, mo˝e odwo-
∏aç Prezesa w trakcie kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w razie niewykonania przez Prezesa jed-
nego z obowiàzków okreÊlonych w art. 14
ust. 4—6,

3) w razie niezatwierdzenia jednego z doku-
mentów, o których mowa w art. 14
ust. 4—6, je˝eli dokument ten zosta∏ ne-
gatywnie zaopiniowany przez Rad´.”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
tak˝e, na wniosek Rady i po zasi´gni´ciu opinii
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy oraz mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalne-
go, lub z w∏asnej inicjatywy, po zasi´gni´ciu
opinii Rady, ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy oraz ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego, odwo∏aç Prezesa w trakcie ka-
dencji:”;
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3) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na

wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw pra-
cy, powo∏uje 2 cz∏onków Rady; we wniosku
minister w∏aÊciwy do spraw pracy uwzgl´d-
nia kandydata spoÊród osób zg∏oszonych
przez organizacje pracodawców reprezenta-
tywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.5)).”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego, powo∏uje 1 cz∏onka
Rady.”;

4) w art. 14:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes, w terminie do dnia 1 grudnia ka˝de-

go roku, przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw rozwoju regionalnego, mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw pracy oraz mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych projekt planu dzia∏ania Agencji
w nast´pnym roku obrotowym wraz z opi-
nià Rady.”,

b) ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki

przed dokonaniem czynnoÊci, o których
mowa w ust. 5, 5a i 6, zasi´ga opinii mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy, ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalne-
go i ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych. Minister w∏aÊciwy do
spraw pracy, minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju regionalnego i minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych przedsta-
wiajà swoje opinie w terminie 7 dni.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie we wspó∏pracy z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju regionalnego zadaƒ
wynikajàcych z programów wspó∏finansowa-
nych ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego w zakresie nale˝àcym do kompetencji
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy;”;

2) w art. 108 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) refundacji kosztów wynagrodzeƒ i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, sk∏adek na Fundusz
Pracy oraz odpisów na Zak∏adowy Fundusz
Âwiadczeƒ Socjalnych pracowników woje-
wódzkich urz´dów pracy, o których mowa
w art. 109 ust. 7a;”;

3) w art. 109:

a) uchyla si´ ust. 6,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podstaw´ wydatkowania w danym roku bu-

d˝etowym Êrodków Funduszu Pracy na fi-
nansowanie w województwie projektów
wspó∏finansowanych ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego stanowi
umowa zawarta mi´dzy zarzàdem woje-
wództwa a ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju regionalnego, po uprzednim
uzgodnieniu treÊci umowy oraz wysokoÊci
Êrodków Funduszu Pracy przeznaczonych
na finansowanie tych projektów z ministrem
w∏aÊciwym do spraw pracy. Kopie zawar-
tych umów minister do spraw rozwoju re-
gionalnego przekazuje niezw∏ocznie mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw pracy.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Podstaw´ wydatkowania w danym roku

bud˝etowym Êrodków Funduszu Pracy na
refundacj´ kosztów wynagrodzeƒ i sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne, sk∏adek na
Fundusz Pracy oraz odpisów na Zak∏adowy
Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych pracowni-
ków wojewódzkich urz´dów pracy wyko-
nujàcych zadania wynikajàce z realizacji
w województwie projektów wspó∏finanso-
wanych ze Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego stanowi umowa zawarta
mi´dzy zarzàdem województwa a mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊla-
jàca wysokoÊç Êrodków na ten cel oraz
sposób ich wydatkowania.

7b. Marsza∏ek województwa informuje mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy o kwocie
Êrodków Funduszu Pracy przeznaczonych
w danym roku bud˝etowym na realizacj´
przez powiaty projektów wspó∏finansowa-
nych ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w ramach poszczególnych
dzia∏aƒ, w tym ze Êrodków Funduszu Pracy
b´dàcych w dyspozycji samorzàdu woje-
wództwa oraz ze Êrodków Funduszu Pracy
b´dàcych w dyspozycji samorzàdów po-
wiatowych.”,

d) w ust. 8 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) kwoty Êrodków Funduszu Pracy przeznaczo-

ne w powiecie na realizacj´ projektów
wspó∏finansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Rada Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii Na-
czelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89
i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708
i 711 i Nr 144, poz. 1043.



Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialne-
go, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) algorytm, o którym mowa w ust. 2;
2) udzia∏ w ustalonej dla województwa

kwocie Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, ∏agodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej Êrodków b´dà-
cych w dyspozycji samorzàdu woje-
wództwa z przeznaczeniem na finanso-
wanie programów regionalnych, w tym
projektów wspó∏finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego;

3) sposób ustalania kwot Êrodków z Fun-
duszu Pracy dla samorzàdów woje-
wództw i powiatów oraz wysokoÊç
i przeznaczenie rezerwy b´dàcej w dys-
pozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy.”,

f) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Przy ustalaniu kwot Êrodków na finanso-

wanie programów na rzecz promocji za-
trudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobo-
cia i aktywizacji zawodowej w wojewódz-
twie algorytm powinien w szczególnoÊci
uwzgl´dniaç:
1) skal´ nap∏ywów do bezrobocia i odp∏y-

wów z bezrobocia;
2) udzia∏ osób b´dàcych w szczególnej sy-

tuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie
bezrobotnych;

3) stop´ bezrobocia;
4) kwoty Êrodków Funduszu Pracy prze-

znaczone w województwie na realizacj´
projektów wspó∏finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.”.

Art. 4. W przypadku gdy w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy instytucjà wdra˝ajàcà jest fundacja,
której jedynym fundatorem jest Skarb Paƒstwa, pe∏ni
ona t´ funkcj´ po tym dniu. W tym przypadku art. 22
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà nie stosuje si´.

Art. 5. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 28 oraz art. 47 ust. 3 usta-
wy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do dnia ich
uchylenia.

2. W∏aÊciwy minister uchyli, w drodze rozporzà-
dzenia, akty wykonawcze wydane na podstawie art. 28
oraz art. 47 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowane czasowo w mocy zgodnie z ust. 1.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 47 ust. 2
oraz art. 56 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Zarzàdzenia wydane na podstawie art. 23
ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà
moc do czasu ich uchylenia przez w∏aÊciwego ministra.

Art. 8. Komitety monitorujàce powo∏ane na podsta-
wie dotychczasowych przepisów wykonujà swoje zada-
nia do czasu powo∏ania komitetów monitorujàcych na
podstawie art. 42 ust. 1 i ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 9. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy, o której
mowa w art. 3, zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na podstawie art. 109
ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego staje si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy stronà umowy, o której mowa w art. 109 ust. 7
ustawy wymienionej w art. 3, zawartej przed tym
dniem.

Art. 10. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy majà zastosowa-
nie przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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