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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 21 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego
oraz wzoru wniosku zarzàdu województwa o przyznanie Êrodków

na realizacj´ regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu
wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarzàdu woje-
wództwa o przyznanie Êrodków na realizacj´ regional-
nych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 37, poz. 329)
za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àcz-
niku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka

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

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 21 maja 2007 r. (poz. 672)

WZÓR

KONTRAKT WOJEWÓDZKI
DLA

WOJEWÓDZTWA

.............................................................

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6005 — Poz. 672



KONTRAKT WOJEWÓDZKI

zawarty dnia ........................ w ........................................................... pomi´dzy Radà Ministrów, reprezentowanà
przez .............................. (ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego), zwanà dalej „stronà rzàdowà”,
a Samorzàdem Województwa ......................................................, reprezentowanym przez Marsza∏ka Wojewódz-
twa .........................................................., zwanym dalej „stronà samorzàdowà”. 

§ 1

Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kontraktem”, zostaje zawarty na okres od dnia ............................................ 
do dnia ........................................................................................................................................................................... .

§ 2

1. Strony postanawiajà, ˝e kontrakt obejmuje dzia∏ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004—2006 przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie przyj´cia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U.
Nr 166, poz. 1745) wraz z Uzupe∏nieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004—2006 przyj´tym rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyj´cia Uzupe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U.
Nr 200, poz. 2051, z póên. zm.1)). Wykaz dzia∏aƒ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004—2006 obj´tych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa ........................................................
stanowi za∏àcznik nr 1 do kontraktu. 

2. Kontraktem obj´te sà tak˝e:

1) realizowane na terenie województwa ...................................... inwestycje wieloletnie jednostek samorzàdu
terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia wymienione w za∏àczniku nr 7 do ustawy bud˝etowej na rok
2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85). Wykaz inwestycji wieloletnich jednostek samorzàdu
terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia realizowanych na terenie województwa ...............................2)

wraz z kwotami dofinansowania Êrodkami bud˝etu paƒstwa w roku bud˝etowym ................ stanowi za∏àcz-
nik nr 2 do kontraktu; 

2) zadania inwestycyjne wskazane w za∏àczniku nr 2 do ustawy bud˝etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia
2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w cz´Êci ....., poz. ........ . Wykaz zadaƒ wraz z kwotami dofinansowania Êrod-
kami bud˝etu paƒstwa w roku bud˝etowym 2007 stanowi za∏àcznik nr 3 do kontraktu.3)

§ 3

Dzia∏ania wynikajàce z priorytetów okreÊlonych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regional-
nego 2004—2006 podlegajà procedurom realizacyjnym, monitoringu i oceny przyj´tym dla tego programu
operacyjnego.

§ 4

1. Strony zobowiàzujà si´ realizowaç kontrakt zgodnie z poszanowaniem zasad subsydiarnoÊci, partnerstwa,
ochrony Êrodowiska, zapewnienia równoÊci szans na rynku pracy oraz efektywnoÊci wydatkowania Êrodków
publicznych.
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———————
1) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87, poz. 745,

Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644 oraz 2006 r. Nr 58, poz. 404, Nr 165, poz. 1176 i Nr 209, poz. 1549.
2) Dotyczy wy∏àcznie kontraktów dla województw, na których terenie takie inwestycje sà kontynuowane.
3) Dotyczy wy∏àcznie kontraktów dla województw, na których terenie takie zadania inwestycyjne sà realizowane.



2. Dla osiàgni´cia celów zwiàzanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa ....................................
strony zobowiàzujà si´ ponosiç na realizacj´ dzia∏aƒ obj´tych kontraktem niezb´dne nak∏ady finansowe.

3. Strona rzàdowa udost´pni w roku 2007 na realizacj´ dzia∏aƒ obj´tych kontraktem Êrodki finansowe: 

1) przypadajàce dla województwa ............................ na wspó∏finansowanie dzia∏aƒ Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 z limitu w wysokoÊci 674 379 tys. z∏4) okreÊlonego
w za∏àczniku nr 2 do ustawy bud˝etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90) jako
rezerwy celowe cz´Êç 83, poz. 8;

2) na wspó∏finansowanie inwestycji wieloletnich jednostek samorzàdu terytorialnego z zakresu ochrony
zdrowia wymienionych w za∏àczniku nr 2 do kontraktu w wysokoÊci ...................................... z∏5);

3) na wspó∏finansowanie zadaƒ inwestycyjnych wymienionych w za∏àczniku nr 3 do kontraktu w wysokoÊci
............................ z∏6), przy czym dost´pnoÊç Êrodków zaplanowanych w poz. 5 i 38 rezerw celowych jest
ÊciÊle uzale˝niona od z∏o˝enia przez samorzàd województwa ........................................... poprawnych pod
wzgl´dem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie poszczególnych projektów.

4. Kwota Êrodków, jakà strona rzàdowa udost´pni w kolejnych latach do czasu zamkni´cia programów obj´-
tych kontraktem, tj. na wspó∏finansowanie dzia∏aƒ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego 2004—2006, b´dzie okreÊlona na podstawie ustaw bud˝etowych i wprowadzona do kontraktu w for-
mie pisemnych aneksów.

5. Strona samorzàdowa zobowiàzuje si´ do udost´pnienia w roku 2007 Êrodków w wysokoÊci ........................ z∏
na wspó∏finansowanie inwestycji wieloletnich jednostek samorzàdu terytorialnego z zakresu ochrony zdro-
wia wymienionych w za∏àczniku nr 2 do kontraktu oraz zadaƒ inwestycyjnych wskazanych w za∏àczniku nr 3
do kontraktu7), jak równie˝ Êrodków w wysokoÊci wymaganej na wspó∏finansowanie dzia∏aƒ Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006. 

§ 5

1. Nadzór nad prawid∏owoÊcià realizacji dzia∏aƒ wymienionych w § 2 kontraktu sprawujà minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego oraz Zarzàd Województwa ..................................................................................... .

2. Realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju 
regionalnego powierza Wojewodzie ......................................., a Zarzàd Województwa — Marsza∏kowi Woje-
wództwa .................................................................................................................................................................... .

3. Wojewoda ............................................ w zwiàzku z realizacjà kontraktu pe∏ni, w ramach kompetencji przeka-
zanych przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà, funkcj´ Instytucji PoÊredniczàcej w realizacji Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006. 

4. Marsza∏ek Województwa .......................................... w zwiàzku z realizacjà kontraktu pe∏ni dla priorytetu 2
i dzia∏ania 3.4 priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006
funkcj´ Instytucji Wdra˝ajàcej, dla priorytetu 1, priorytetu 3 (z wyjàtkiem dzia∏ania 3.4) oraz priorytetu 4 
— funkcj´ Instytucji Uczestniczàcej we wdra˝aniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego 2004—2006. 
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———————
4) Prognoza przyj´ta przez Rad´ Ministrów dnia 29 stycznia 2007 r. zak∏ada osiàgni´cie do koƒca roku bud˝etowego 2007

poziomu 82 % wartoÊci ZPORR 2004—2006.
5) Dotyczy wy∏àcznie kontraktów dla województw, na których terenie takie inwestycje sà kontynuowane.
6) Dotyczy wy∏àcznie kontraktów dla województw, na których terenie takie zadania inwestycyjne sà realizowane. Kwota

przedstawiona w tej pozycji stanowi sum´ kwot na poszczególne inwestycje wymienione w za∏àczniku nr 3 do kontraktu
realizowane na terenie danego województwa.

7) Dotyczy wy∏àcznie kontraktów dla województw, na których terenie takie inwestycje i/lub zadania inwestycyjne sà realizo-
wane.



§ 6

1. Dzia∏ania obj´te kontraktem strony realizujà poprzez wybrane projekty.

2. Wyboru projektów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Zarzàd Województwa ........................................... zgod-
nie z zasadami okreÊlonymi dla poszczególnych dzia∏aƒ w obowiàzujàcych podr´cznikach procedur wdra˝a-
nia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006.

3. Zarzàd Województwa .......................................... przekazuje Wojewodzie ............................................... uchwa∏y
w sprawie wyboru projektów wraz z wykazem wybranych projektów z kompletnà dokumentacjà w∏aÊciwà
dla poszczególnych projektów, zgodnie z zasadami okreÊlonymi dla poszczególnych dzia∏aƒ w obowiàzujà-
cych podr´cznikach procedur wdra˝ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004—2006.

4. Wojewoda .............................................. zawiera z beneficjentami, których projekty zosta∏y wybrane do reali-
zacji w ramach dzia∏aƒ obj´tych kontraktem, umowy o dofinansowanie projektów zgodnie z zasadami okreÊ-
lonymi dla poszczególnych dzia∏aƒ w obowiàzujàcych podr´cznikach procedur wdra˝ania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006.

5. Umowy, o których mowa w ust. 4, nie mogà zawieraç postanowieƒ niezgodnych z postanowieniami kontraktu.

§ 7

W sprawach dotyczàcych sposobów p∏atnoÊci, wnioskowania i uruchamiania lub przesuni´cia Êrodków oraz
terminów rozliczeƒ stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.8)), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.9)), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551), usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966,
z póên. zm.10)) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

§ 8

Do zakresu i trybu sprawozdawczoÊci z realizacji dzia∏aƒ obj´tych kontraktem stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakre-
su sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeƒ (Dz. U.
Nr 44, poz. 283). 

§ 9

Kontrola, w tym kontrola finansowa z realizacji kontraktu, prowadzona jest przez strony kontraktu w sposób 
ciàg∏y i dotyczy:
1) prawid∏owoÊci stosowanych procedur okreÊlonych w obowiàzujàcych podr´cznikach procedur wdra˝ania

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006; 
2) efektywnoÊci i skutecznoÊci realizacji dzia∏aƒ;
3) prawid∏owoÊci i skutecznoÊci realizacji projektów.

§ 10

1. Ocena realizacji dzia∏aƒ obj´tych kontraktem dotyczy:

1) kompleksowego oddzia∏ywania na podnoszenie poziomu spójnoÊci spo∏ecznej, gospodarczej i przestrzen-
nej województwa;

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6008 — Poz. 672

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,

poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832. 
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587. 
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, 

Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.



2) osiàgania celów zdefiniowanych w programach obj´tych kontraktem;

3) skutków oddzia∏ywania na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà województwa.

2. Ocen´, o której mowa w ust. 1, przeprowadza si´ zgodnie z rozdzia∏em 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.).

§ 11

W przypadku wykrycia nieprawid∏owoÊci w realizacji lub finansowaniu dzia∏aƒ obj´tych kontraktem stosuje si´
przepisy dotyczàce finansów publicznych oraz odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 12

1. W przypadku niewywiàzania si´ przez stron´ rzàdowà z jej zobowiàzaƒ wynikajàcych z kontraktu roszczenia
strony samorzàdowej wobec strony rzàdowej ograniczone sà do wysokoÊci poniesionych strat.

2. W przypadku zagro˝enia realizacji ustawy bud˝etowej i podj´cia przez Rad´ Ministrów decyzji o blokowaniu
na czas oznaczony planowanych wydatków z bud˝etu paƒstwa strona rzàdowa odpowiada wobec benefi-
cjentów przez ca∏y okres blokowania wy∏àcznie za koszty, które zosta∏y poniesione przez nich w celu minima-
lizowania strat w∏asnych i na poniesienie których beneficjenci uzyskali pisemnà zgod´ wojewody. 

§ 13

1. Zmiana lub rozwiàzanie kontraktu mogà byç dokonane wy∏àcznie w trybie przewidzianym w art. 36 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.). 

2. Zmiany w finansowaniu programów okreÊlonych w § 2 ust. 1 jako ca∏oÊci lub ich poszczególnych dzia∏aƒ (re-
alokacje) przeprowadzane sà zgodnie z procedurami przyj´tymi dla tych programów i nie wymagajà zmiany
kontraktu.

§ 14

Postanowienia kontraktu nie powodujà zmian w zakresie procedur przyj´tych i stosowanych w procesie wdra-
˝ania programów okreÊlonych w § 2 ust. 1.

§ 15

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami kontraktu stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Kontrakt zosta∏ sporzàdzony w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczo-
ny jest dla strony samorzàdowej, a dwa egzemplarze dla strony rzàdowej.

§ 17

Integralnà cz´Êç kontraktu stanowià za∏àczniki:
1) za∏àcznik nr 1 do kontraktu: Wykaz dzia∏aƒ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004—2006 obj´tych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa ...................................................................; 
2) za∏àcznik nr 2 do kontraktu: Wykaz inwestycji wieloletnich jednostek samorzàdu terytorialnego z zakresu

ochrony zdrowia realizowanych na terenie województwa ....................................................................................;
3) za∏àcznik nr 3 do kontraktu: Wykaz zadaƒ inwestycyjnych wskazanych w za∏àczniku nr 2 do ustawy bud˝eto-

wej na rok 2007 realizowanych na terenie województwa .................................................................................... .

STRONA RZÑDOWA STRONA SAMORZÑDOWA
(minister w∏aÊciwy (Marsza∏ek Województwa)

do spraw rozwoju regionalnego)

........................................................................... ...........................................................................
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Za∏àcznik nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa ............................................

WYKAZ DZIA¸A¡ ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
ROZWOJU REGIONALNEGO 2004—2006

OBJ¢TYCH KONTRAKTEM WOJEWÓDZKIM DLA WOJEWÓDZTWA ............................................. 

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6010 — Poz. 672

Lp. Numer dzia∏ania Nazwa dzia∏ania

1 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk∏adu transportowego

2 1.2. Infrastruktura ochrony Êrodowiska

3 1.3. Regionalna infrastruktura spo∏eczna

4 1.4. Rozwój turystyki i kultury

5 1.5. Infrastruktura spo∏eczeƒstwa informacyjnego

6 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

7 2.1. Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i mo˝liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego w regionie

8 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

9 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa

10 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi

11 2.5. Promocja przedsi´biorczoÊci

12 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

13 3.1. Obszary wiejskie

14 3.2. Obszary podlegajàce restrukturyzacji

15 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys∏owe i powojskowe

16 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa

17 3.5. Lokalna infrastruktura spo∏eczna

18 4.1. Wsparcie procesu wdra˝ania ZPORR — wydatki limitowane

19 4.2. Wsparcie procesu wdra˝ania ZPORR — wydatki nielimitowane

20 4.3. Dzia∏ania informacyjne i promocyjne



Za∏àcznik nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa ............................................

WYKAZ ZADA¡ INWESTYCYJNYCH WSKAZANYCH W ZA¸ÑCZNIKU NR 2
DO USTAWY BUD˚ETOWEJ NA ROK 2007

REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ................................................
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Za∏àcznik nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa ............................................

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH JEDNOSTEK SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ..............................................

Lp. Nazwa inwestycji
Kwota dofinansowania Êrodkami

bud˝etu paƒstwa w roku bud˝etowym ...................

1

2

itd.

Cz´Êç
bud˝etu
paƒstwa

Nazwa zadania inwestycyjnego/programu Kwota dofinansowania Êrodkami bud˝etu paƒstwa
w roku bud˝etowym 2007 (w z∏)

cz. 
poz.

cz. 
poz.

cz. 
poz.


