
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów
i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Na-
rodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Na-
rodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz. U.
Nr 216, poz. 2206 oraz z 2005 r. Nr 224, poz. 1926)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) rok — rok kalendarzowy;

2) pó∏rocze — pó∏rocze kalendarzowe;

3) kwarta∏ — kwarta∏ kalendarzowy;

4) dzieƒ — dzieƒ kalendarzowy;

5) okres sprawozdawczy — okres, którego
dotyczy sprawozdanie.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w art. 46
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju, zwanej dalej
„ustawà”, sporzàdza si´ za pó∏rocze.”;

2) w § 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1,
po zatwierdzeniu przez w∏aÊciwy komitet
monitorujàcy kontrakt wojewódzki, przeka-
zywane sà w formie pisemnej i elektronicz-
nej:

1) w∏aÊciwej instytucji zarzàdzajàcej progra-
mem;

2) instytucji zarzàdzajàcej Podstawami
Wsparcia Wspólnoty;

3) instytucji p∏atniczej.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresowe — do 50 dni od up∏ywu okresu
sprawozdawczego;”;

3) w § 6: 

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresowe — do 60 dni od up∏ywu okresu
sprawozdawczego;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za-
twierdzone w drodze uchwa∏y przez komitet
monitorujàcy program, nale˝y przekazaç
najpóêniej 25 dni po up∏ywie terminów,
o których mowa w ust. 5.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Prognoza wydatków w ramach prognozy
przebiegu realizacji programu, o której mo-
wa w ust. 7 pkt 5, obejmuje dla sprawozdaƒ
okresowych — cztery kolejne kwarta∏y, dla
sprawozdaƒ rocznych — dwa kolejne okresy
sprawozdawcze. Sprawozdanie koƒcowe
nie zawiera prognozy, o której mowa
w ust. 7 pkt 5.”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3,
dotyczàce zestawienia poÊwiadczonych
wydatków i zrealizowanych p∏atnoÊci oraz
prognoza wydatków w ramach prognozy
przebiegu realizacji programu, o której mo-
wa w ust. 7 pkt 5, przekazywane sà instytu-
cji p∏atniczej, instytucji zarzàdzajàcej Pod-
stawami Wsparcia Wspólnoty oraz w∏aÊci-
wej jednostce monitorujàco-kontrolnej
na jej wniosek w terminie do 15 dni
po up∏ywie okresu sprawozdawczego.”;

4) w § 7: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okresowe — do 50 dni od up∏ywu okresu
sprawozdawczego;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje, o których mowa w § 6 ust. 7
pkt 3, dotyczàce zestawienia poÊwiadczo-
nych wydatków i zrealizowanych p∏atnoÊci
oraz prognoza wydatków w ramach progno-
zy przebiegu realizacji programu, o której
mowa w § 6 ust. 7 pkt 5, przekazywane sà in-
stytucji zarzàdzajàcej w terminie do 12 dni
po up∏ywie okresu sprawozdawczego.”;

5) w § 8: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 9 czerwca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoÊci
dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju

oraz trybu rozliczeƒ

———————
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U.
Nr 220, poz. 1893). 



„1) okresowe — do 30 dni od up∏ywu okresu
sprawozdawczego;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prognoza wydatków w ramach prognozy
przebiegu realizacji dzia∏ania, o której mowa
w ust. 3 pkt 5, obejmuje dla sprawozdaƒ
okresowych — cztery kolejne kwarta∏y, dla
sprawozdaƒ rocznych — dwa kolejne okresy
sprawozdawcze. Sprawozdanie koƒcowe
nie zawiera prognozy, o której mowa
w ust. 3 pkt 5.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
dotyczàce zestawienia poÊwiadczonych wy-
datków i zrealizowanych p∏atnoÊci oraz pro-
gnoza wydatków w ramach prognozy prze-
biegu realizacji programu, o której mowa
w ust. 5, przekazywane sà instytucji poÊred-
niczàcej, a w przypadku jej braku instytucji
zarzàdzajàcej, w terminie do 9 dni po zakoƒ-
czeniu okresu sprawozdawczego.”;

6) w § 16a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje odpowiedzialne za zarzàdzanie i re-
alizacj´ programów operacyjnych podlegajà
kontroli wykonywanej przez instytucj´ p∏atni-
czà w odniesieniu do publicznych Êrodków
wspólnotowych.”;

7) w § 16b ust. 7—9 otrzymujà brzmienie:

„7. Kontrola, o której mowa w ust. 2, przeprowa-
dzana jest w oparciu o roczne plany kontroli
sporzàdzane przez instytucje poÊredniczàce
i zatwierdzane przez instytucj´ zarzàdzajàcà.
Instytucje poÊredniczàce przesy∏ajà projekty
planów kontroli w terminie do koƒca listopada
roku poprzedzajàcego rok, którego dotyczy
plan. Instytucja zarzàdzajàca zatwierdza plany
kontroli w terminie do dnia 20 grudnia roku
poprzedzajàcego rok, którego dotyczy plan.

8. Plany kontroli, o których mowa w ust. 6 i 7,
sporzàdza si´ w terminie do koƒca grudnia ro-
ku poprzedzajàcego rok, którego dotyczy plan.

9. Instytucje poÊredniczàce, do dnia 5 stycznia ro-
ku, którego dotyczy plan, przesy∏ajà plany kon-
troli do instytucji zarzàdzajàcej. Instytucja za-
rzàdzajàca w terminie do dnia 10 stycznia prze-
kazuje plany kontroli, o których mowa w ust. 6
i 7, do wiadomoÊci instytucji p∏atniczej oraz
w∏aÊciwej komórki organizacyjnej w Minister-
stwie Finansów odpowiedzialnej za kontrol´,
o której mowa w art. 9 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. usta-
nawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakre-
sie systemów zarzàdzania i kontroli pomocy
przyznanej z Funduszu SpójnoÊci i procedury
dokonywania korekt finansowych (Dz. Urz.
WE L 201 z 31.07.2002).”;

8) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 14 dni od zakoƒczenia kontroli
jest sporzàdzana w formie pisemnej informa-
cja pokontrolna w dwóch jednobrzmiàcych
egzemplarzach — jeden dla kierownika jed-
nostki kontrolowanej i jeden dla kontrolujà-
cego.”;

9) w § 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Refundacja wydatków poniesionych przez
beneficjenta nast´puje z publicznych Êrod-
ków wspólnotowych lub innych Êrodków
publicznych na podstawie wniosku o p∏at-
noÊç, z∏o˝onego przez beneficjenta wraz
z za∏àczonymi kopiami dokumentów po-
Êwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em,
potwierdzajàcych poniesione wydatki, z za-
strze˝eniem ust. 1c.”,

b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. W przypadku projektów wspó∏finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go, na wniosek instytucji wdra˝ajàcej po-
przedzony wnioskiem beneficjenta, insty-
tucja zarzàdzajàca, w porozumieniu z insty-
tucjà p∏atniczà, mo˝e wyraziç zgod´ na za-
∏àczenie przez beneficjenta do wniosku
o p∏atnoÊç jedynie zestawienia dokumen-
tów potwierdzajàcych poniesione wydatki. 

1d. Zgoda, o której mowa w ust. 1c, mo˝e byç
wyra˝ona w stosunku do beneficjentów,
którzy spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce wa-
runki: 

1) posiadajà minimum dwuletnie doÊwiad-
czenie w realizacji projektów wspó∏fi-
nansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego;

2) kontrole przeprowadzone u beneficjenta
zgodnie z § 12a ust. 2 pkt 1 i 2 nie wyka-
za∏y nieprawid∏owoÊci.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Orygina∏y dokumentów przechowywane
przez beneficjenta stanowià przedmiot
kontroli, o której mowa w § 11 ust. 1, w je-
go siedzibie.”;

10) w § 33 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2—5 w brzmieniu:

„2. W przypadku stwierdzenia b∏´dów formalno-
-rachunkowych przepis ust. 1 nie wyklucza
mo˝liwoÊci uzupe∏nienia lub poprawienia
wniosku przez pracownika instytucji przyjmu-
jàcej wniosek. 

3. O ka˝dym uzupe∏nieniu lub poprawieniu wnio-
sku, o których mowa w ust. 1, beneficjent po-
winien byç niezw∏ocznie poinformowany
w formie pisemnej przez instytucj´ przyjmujà-
cà wniosek. 
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4. Instytucja przyjmujàca wniosek nie mo˝e po-
prawiaç lub uzupe∏niaç:

1) zestawienia dokumentów potwierdzajàcych
poniesione wydatki obj´te wnioskiem, o ile
nie dotyczy to oczywistych omy∏ek pisar-
skich i omy∏ek rachunkowych;

2) za∏àczonych kserokopii dokumentów, o któ-
rych mowa w § 31 ust. 3 pkt 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
instytucja przyjmujàca mo˝e jedynie stwier-
dziç, czy kopie tych dokumentów zawierajà da-
ne zgodne z ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.2)).”;

11) w za∏àczniku do rozporzàdzenia w pkt 21, w tabeli
„èRÓD¸A, Z KTÓRYCH ZOSTA¸Y SFINANSOWA-
NE WYDATKI”, w cz´Êci „Pozosta∏e êród∏a:” wyra-
zy „— prefinansowanie na podstawie art. 30g
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.)” zast´puje si´ wyrazami „prefinanso-
wanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.)”.

§ 2. Do sprawozdaƒ okresowych sporzàdzanych
za pierwszy i drugi kwarta∏ 2006 r. stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.


