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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 984),

2) ustawà z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdra˝aniem funduszy
strukturalnych i Funduszy SpójnoÊci (Dz. U.
Nr 216, poz. 1370),

3) ustawà z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 100)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 15 maja 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 38—50 i 53 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658), które stanowià:

„Art. 38. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o sca-
laniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. Nr 116,
poz. 1206) w art. 3 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:
„5. W finansowanie prac, o których mo-

wa w ust. 4, oraz w finansowanie za-
gospodarowania poscaleniowego
mogà byç w∏àczone Êrodki zagranicz-
ne w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Pla-
nie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,
poz. 1074) oraz ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658).”.

Art. 39. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.a))
w art. 90u ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wspó∏finansowanie programów,
o których mowa w ust. 1, mogà byç
przeznaczane Êrodki zagraniczne
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,
poz. 1074) oraz ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.b)) w art. 54 dodaje si´ pkt 8
w brzmieniu:
„8) pe∏nienie zadaƒ zwiàzanych z realiza-

cjà programów wspó∏finansowanych
ze êróde∏ zagranicznych.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏al-
noÊci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z póên. zm.c)) w art. 28
ust. 1b i 1c otrzymujà brzmienie:
„1b. Paƒstwowe instytucje kultury mogà

otrzymywaç dotacje z bud˝etów jed-
nostek samorzàdu terytorialnego na
zadania wa˝ne z punktu widzenia re-
gionalnej polityki rozwoju w zakre-
sie rozwoju kultury, w tym dotacje
na wydatki inwestycyjne.

1c. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
dotacji, o których mowa w ust. 1b,
majàc w szczególnoÊci na wzgl´dzie
koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
udzielanej pomocy z zasadami wy-
datkowania Êrodków publicznych.”. 

Art. 42. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gos-
podarowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 163, poz. 1711, z póên. zm.d)) w art. 7
dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
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z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

———————
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208,
poz. 1532. 

———————
b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462. 

c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

d) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 997 i Nr 170, poz. 1217.
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„7. W zakresie w∏aÊciwoÊci Ministra
Obrony Narodowej Agencja mo˝e re-
alizowaç zadania zwiàzane z wdra˝a-
niem programów operacyjnych,
o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658).”.

Art. 43. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póên. zm.e))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11:

a) uchyla si´ ust. 1a,

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

„1b. W strategii rozwoju wojewódz-
twa wydziela si´ okres niewy-
kraczajàcy poza okres obj´ty
aktualnie obowiàzujàcà strate-
già rozwoju kraju.

1c. Strategia rozwoju wojewódz-
twa zawiera:

1) diagnoz´ sytuacji spo∏eczno-
-gospodarczej województwa,

2) okreÊlenie celów strategicz-
nych polityki rozwoju woje-
wództwa,

3) okreÊlenie kierunków dzia∏aƒ
podejmowanych przez samo-
rzàd województwa dla osiàg-
ni´cia celów strategicznych
polityki rozwoju wojewódz-
twa,

4) list´ projektów infrastruktu-
ralnych o szczególnym zna-
czeniu dla osiàgni´cia celów
strategicznych rozwoju woje-
wództwa,

5) prognoz´ wysokoÊci Êrod-
ków publicznych s∏u˝àcych
realizacji projektów, o której
mowa w pkt 4.”,

c) w ust. 2 dodaje si´ pkt 9 w brzmie-
niu:

„9) wspieranie i prowadzenie dzia-
∏aƒ na rzecz integracji spo∏ecznej
i przeciwdzia∏ania wykluczeniu
spo∏ecznemu.”,

d) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Strategia rozwoju województwa
jest realizowana przez regional-
ne programy operacyjne, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-

wadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658), oraz
przez inne instrumenty prawne
i finansowe.

4. Samorzàd województwa mo˝e
wyst´powaç o dofinansowanie
realizacji regionalnego progra-
mu operacyjnego Êrodkami bu-
d˝etu paƒstwa i Êrodkami pocho-
dzàcymi z bud˝etu Unii Europej-
skiej oraz innymi Êrodkami po-
chodzàcymi ze êróde∏ zagranicz-
nych, w trybie okreÊlonym w od-
r´bnej ustawie.”;

2) w art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sejmik województwa okreÊla zasa-
dy, tryb i harmonogram opracowa-
nia strategii rozwoju województwa,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) zadania organów samorzàdu
województwa przy okreÊlaniu
strategii rozwoju województwa,

2) tryb i zasady wspó∏pracy
z podmiotami wymienionymi
w art. 12.”;

3) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchwalanie strategii rozwoju woje-
wództwa,”;

4) u˝yte w art. 41 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy
„programów wojewódzkich” zast´pu-
je si´ wyrazami „regionalnych progra-
mów operacyjnych”;

5) u˝yte w art. 50 w ust. 1 wyrazy „woje-
wódzkich programów” zast´puje si´
wyrazami „regionalnych programów
operacyjnych”.

Art. 44. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.f))
w art. 4 w pkt 2 lit. za otrzymuje brzmie-
nie:

———————
e) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126,
poz. 875.

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

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264,
Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925
i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86,
poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202,
Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366,
Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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„za) inne ni˝ powiatowe urz´dy pracy
podmioty kierujàce — w stosunku
do osób pobierajàcych stypendium
w okresie sta˝u lub przygotowania
zawodowego — którymi sà:
— jednostki samorzàdu terytorialne-

go i ich jednostki organizacyjne —
z wyjàtkiem wojewódzkich i po-
wiatowych urz´dów pracy,

— Ochotnicze Hufce Pracy,
— agencje zatrudnienia,
— instytucje szkoleniowe,
— instytucje dialogu spo∏ecznego,
— instytucje partnerstwa lokalnego,
— organizacje pozarzàdowe dzia∏a-

jàce na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich i przeciwdzia∏ania bez-
robociu,

— jednostki naukowe,
— organizacje pracodawców,
— zwiàzki zawodowe,
— oÊrodki doradztwa rolniczego,
— oÊrodki poradnictwa zawodowe-

go i psychologicznego
— korzystajàce z bud˝etu paƒstwa,
paƒstwowych funduszy celowych
lub ze êróde∏ zagranicznych na pod-
stawie umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji, o których mo-
wa w przepisach ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759
i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074) albo ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658),”.

Art. 45. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z póên. zm.g)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1a wprowadzenie do
wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Agencja uczestniczy w realizacji pro-
gramów operacyjnych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90,
poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz w usta-
wie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658):”;

2) w art. 6b ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W∏aÊciwy minister pe∏niàcy funkcj´
instytucji zarzàdzajàcej programem
operacyjnym, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju oraz
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe przeznacze-
nie, warunki i tryb udzielania przez
Agencj´ pomocy finansowej w ra-
mach tego programu, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç realizacji celów
w nim okreÊlonych, efektywnego
i skutecznego wykorzystania tej po-
mocy oraz zapewnienia przejrzy-
stoÊci jej udzielania.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) w art. 72
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzàdzenia melioracji wodnych pod-
stawowych mogà byç wykonywane
na koszt innych osób prawnych lub
osób fizycznych, a tak˝e wspó∏finan-
sowane z publicznych Êrodków
wspólnotowych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90,
poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658).”.

Art. 47. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z póên. zm.h)) tytu∏ rozdzia∏u 2a
otrzymuje brzmienie:

„Budowa i przebudowa linii kolejowych
okreÊlonych w Narodowym Planie Roz-
woju oraz w programach operacyjnych
realizowanych na podstawie przepi-
sów o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju”.

Art. 48. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170,
poz. 1217) w art. 161 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:

„4. Prezes Urz´du przeprowadza kontro-
l´, o której mowa w ust. 1, tak˝e na
wniosek instytucji zarzàdzajàcej,

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

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785,
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 170,
poz. 1217.

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

z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 144,
poz. 1046, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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o której mowa w przepisach o Naro-
dowym Planie Rozwoju oraz w przepi-
sach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.i))
w art. 75 ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. Osoby, o których mowa w art. 66

ust. 1 pkt 24a, zg∏asza do ubezpie-
czenia zdrowotnego podmiot kieru-
jàcy (beneficjent) na sta˝ lub przygo-
towanie zawodowe w miejscu pra-
cy, którym jest:

1) jednostka samorzàdu terytorial-
nego i jej jednostka organizacyj-
na — z wyjàtkiem wojewódzkie-
go i powiatowego urz´du pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,

3) agencja zatrudnienia,

4) instytucja szkoleniowa,

5) instytucja dialogu spo∏ecznego,

6) instytucja partnerstwa lokalnego,

7) organizacja pozarzàdowa dzia∏a-
jàca na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich i przeciwdzia∏ania bez-
robociu,

8) jednostka naukowa,

9) organizacja pracodawców,

10) zwiàzek zawodowy,

11) oÊrodek doradztwa rolniczego,

12) oÊrodek poradnictwa zawodo-
wego i psychologicznego

— korzystajàcy z bud˝etu paƒstwa,
paƒstwowych funduszy celowych
lub ze êróde∏ zagranicznych na pod-
stawie umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji, o których mo-
wa w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwo-
ju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r.
Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251
oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) albo
na podstawie ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658).”.

Art. 50. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Pra-
wo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.j)) w art. 94
w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dofinansowanie lub finansowanie
kosztów realizacji inwestycji, w tym
realizowanych z udzia∏em z bud˝etu
paƒstwa, paƒstwowych funduszy
celowych lub ze êróde∏ zagranicz-
nych w ramach kontraktów woje-
wódzkich, o których mowa w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Na-
rodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90,
poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) oraz
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658);”.”

„Art. 53. 1. W∏aÊciwi ministrowie, w terminie
1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, przedstawià ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw rozwoju regional-
nego aktualne strategie sektorowe,
przyj´te przez Rad´ Ministrów przed
dniem przyj´cia strategii rozwoju kra-
ju, o której mowa w art. 51 ust. 2.

2. W∏aÊciwi ministrowie w terminie
3 miesi´cy od dnia up∏ywu terminu
okreÊlonego w ust. 1, doprowadzà
strategie sektorowe, o których mowa
w ust. 1, do zgodnoÊci ze strategià roz-
woju kraju, o której mowa w art. 51
ust. 2.”; 

2) art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 140, poz. 984), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 8—18 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku z wdra˝aniem fun-
duszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci (Dz. U.
Nr 216, poz. 1370), które stanowià:

„Art. 8. 1. Przepisów ustaw zmienianych w art. 3
i 6, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà nie stosuje si´ do wojewódzkich
programów rozwoju, które zosta∏y przy-
j´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

2. Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i 6,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do aktualizacji wojewódz-
kich programów rozwoju, które zosta∏y
przyj´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 9. Konferencje, o których mowa w art. 7
ustawy zmienianej w art. 6, powo∏ane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, dzia∏ajà nie d∏u˝ej ni˝ przez 3 mie-
siàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 10. 1. W∏aÊciwi ministrowie, w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, w celu uzyskania opi-

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

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217
i Nr 191, poz. 1410.

j) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144,
poz. 1043.
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nii, o której mowa w art. 19 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 6, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, przedsta-
wià ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rozwoju regionalnego aktualne pro-
gramy rozwoju, b´dàce programami
wieloletnimi, przyj´tymi przez Rad´
Ministrów przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

2. W∏aÊciwi ministrowie w terminie
12 miesi´cy od dnia wydania przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwo-
ju regionalnego opinii, o której mowa
w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 6 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, doprowadzà programy
rozwoju, o których mowa w ust. 1, do
zgodnoÊci ze Êredniookresowà strate-
già rozwoju kraju, o której mowa
w art. 9 pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 6, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 21 ust. 3 usta-
wy zmienianej w art. 6, zachowujà moc
do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 12. Listy projektów og∏oszone na podstawie
art. 28 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej
w art. 6, obowiàzujà do dnia ich zmiany
lub uchylenia.

Art. 13. Eksperci powo∏ani do pe∏nienia tej funk-
cji na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 6, zachowujà status
eksperta do czasu utworzenia baz eksper-
tów w trybie przewidzianym w art. 31
ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez okres 3 miesi´cy od dnia
jego wejÊcia w ˝ycie.

Art. 14. 1. Przepisów ustawy zmienianej w art. 6,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, nie stosuje si´ do konkursów og∏o-

szonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

2. Post´powanie odwo∏awcze toczy si´
na podstawie przepisów obowiàzujà-
cych w dniu ukazania si´ og∏oszenia
o rozpocz´ciu konkursu.

Art. 15. W∏aÊciwe instytucje zarzàdzajàce dosto-
sujà systemy realizacji do wymogów
ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 16. Strategia Rozwoju Kraju 2007—2015,
przyj´ta przez Rad´ Ministrów w dniu
29 listopada 2006 r., z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy staje si´ Êred-
niookresowà strategià rozwoju kraju
w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy zmienia-
nej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia 2007—2013, przyj´te przez Rad´ Mini-
strów w dniu 29 listopada 2006 r., które
z dniem 28 grudnia 2006 r. sta∏y si´ pla-
nem wykonawczym zgodnie z art. 51
ustawy zmienianej w art. 6, stajà si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
narodowà strategià spójnoÊci w rozumie-
niu art. 14c ustawy zmienianej w art. 6,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 5 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte i pkt 28
oraz art. 13, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia.”;

4) art. 38 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 100), który stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady prowadzenia po-
lityki rozwoju, podmioty prowadzàce t´ polityk´ oraz
tryb wspó∏pracy mi´dzy nimi.

2.1) Ustawy nie stosuje si´ do programów wspó∏-
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego
Funduszu Rybackiego, z wy∏àczeniem przepisów roz-
dzia∏ów 1, 2 i 7.

Art. 2.2) Przez polityk´ rozwoju rozumie si´ zespó∏
wzajemnie powiàzanych dzia∏aƒ podejmowanych i re-
alizowanych w celu zapewnienia trwa∏ego i zrówno-
wa˝onego rozwoju kraju, spójnoÊci spo∏eczno-gospo-
darczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia kon-
kurencyjnoÊci gospodarki oraz tworzenia nowych
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Art. 3.2) Polityk´ rozwoju prowadzà:

1) Rada Ministrów;

2) samorzàd województwa;

3) samorzàd powiatowy i gminny.

Art. 3a.3) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego koordynuje realizacj´ strategii rozwoju
wspó∏finansowanych ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
lub Êrodków rozwojowych pochodzàcych z Unii Euro-
pejskiej lub z innych êróde∏ zagranicznych przez:

1) podejmowanie inicjatyw w zakresie programowa-
nia strategicznego, w tym polityki rozwoju; 

2) programowanie i realizacj´ polityki regionalnej;

3) okresowà ocen´ realizacji strategii, o których mo-
wa w art. 9, w odniesieniu do celów i priorytetów
Êredniookresowej strategii rozwoju kraju, oraz
przedstawianie opinii o zgodnoÊci strategii i pro-
gramów ze Êredniookresowà strategià rozwoju
kraju;

4) monitorowanie i ocen´ rozwoju kraju w uj´ciu re-
gionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie
Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie;

5) opracowywanie raportu o rozwoju spo∏eczno-
-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym,
o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacja-
mi dla polityki rozwoju;

6) wyznaczanie obszarów problemowych o znacze-
niu krajowym i ponadregionalnym wymagajàcych
interwencji paƒstwa;

7) inne instrumenty okreÊlone w odr´bnych usta-
wach.

Art. 4. 1.4) Polityk´ rozwoju prowadzi si´ na pod-
stawie strategii rozwoju, przy pomocy programów
s∏u˝àcych osiàganiu celów, o których mowa w art. 2,
z wykorzystaniem Êrodków publicznych.

2. (uchylony).5)

3.6) Polityka rozwoju mo˝e byç prowadzona rów-
nie˝ na podstawie instrumentów prawnych i finanso-
wych okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 5. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1)7) beneficjent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowo-
Êci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà, realizujàcà projekty finansowane z bud˝e-
tu paƒstwa lub ze êróde∏ zagranicznych na podsta-
wie decyzji lub umowy o dofinansowanie projek-
tu;

2) instytucja zarzàdzajàca — w∏aÊciwego ministra,
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regional-
nego lub, w przypadku regionalnego programu
operacyjnego, zarzàd województwa, odpowie-
dzialnych za przygotowanie i realizacj´ programu
operacyjnego;

3)8) instytucja poÊredniczàca — organ administracji
publicznej lub innà jednostk´ sektora finansów
publicznych, której zosta∏a powierzona, w drodze
porozumienia zawartego z instytucjà zarzàdzajàcà,
cz´Êç zadaƒ zwiàzanych z realizacjà programu
operacyjnego; instytucja poÊredniczàca pe∏ni
funkcje instytucji poÊredniczàcej w rozumieniu

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. (poz. 712)

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia

7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdra˝aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-
noÊci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 20 grudnia 2008 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

3) Dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
5) Przez art. 6 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 18 sierpnia 2007 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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art. 2 pkt 6 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy
ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajà-
cego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.
UE L 210 z 31.07.2006, str. 25—78); 

4)8) instytucja wdra˝ajàca — podmiot publiczny lub
prywatny, któremu na podstawie porozumienia
lub umowy zosta∏a powierzona, w ramach progra-
mu operacyjnego, realizacja zadaƒ odnoszàcych
si´ bezpoÊrednio do beneficjentów; instytucja
wdra˝ajàca (instytucja poÊredniczàca II stopnia)
pe∏ni równie˝ funkcje instytucji poÊredniczàcej
w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana-
wiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu
SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1260/1999; 

4a)9) instytucja audytowa — organ administracji
publicznej funkcjonalnie niezale˝ny od instytucji
zarzàdzajàcej oraz instytucji certyfikujàcej, wyzna-
czony dla ka˝dego programu operacyjnego i od-
powiedzialny za weryfikacj´ skutecznego dzia∏ania
systemu zarzàdzania i kontroli; instytucja audyto-
wa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne
dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozpo-
rzàdzenie (WE) nr 1260/1999;

5)8) kontrakt wojewódzki — umow´ o dofinansowa-
nie programu operacyjnego Êrodkami pochodzà-
cymi z bud˝etu paƒstwa, paƒstwowych funduszy
celowych lub ze êróde∏ zagranicznych, zawieranà
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju re-
gionalnego z zarzàdem województwa, w zakresie
i na warunkach okreÊlonych przez Rad´ Mini-
strów;

6) kwalifikowalnoÊç wydatków — spe∏nienie przez
wydatki poniesione w ramach programów opera-
cyjnych kryteriów:

a) spójnoÊci z postanowieniami przyj´tego pro-
gramu operacyjnego, 

b) okreÊlonych szczegó∏owo przez instytucj´ za-
rzàdzajàcà zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, 

c) dodatkowych, przewidzianych dla danego êró-
d∏a finansowania, w przypadku programów
finansowanych ze êróde∏ zagranicznych; 

7) partnerzy spo∏eczni i gospodarczy — organizacje
pracodawców i organizacje zwiàzkowe reprezen-
tatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialo-

gu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên.
zm.10)), samorzàdy zawodowe, izby gospodarcze,
organizacje pozarzàdowe oraz jednostki naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paêdzier-
nika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2008 r. Nr 169, poz. 1049); 

8) (uchylony);11)

9)12) projekt — przedsi´wzi´cie realizowane w ra-
mach programu operacyjnego na podstawie decy-
zji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej mi´-
dzy beneficjentem a instytucjà zarzàdzajàcà, insty-
tucjà poÊredniczàcà lub instytucjà wdra˝ajàcà;

10) (uchylony);13)

11)14) system realizacji — zasady i procedury obowià-
zujàce instytucje uczestniczàce w realizacji strate-
gii rozwoju oraz programów, obejmujàce zarzà-
dzanie, monitoring, ewaluacj´, kontrol´ i sprawo-
zdawczoÊç oraz sposób koordynacji dzia∏aƒ tych
instytucji; system realizacji okreÊla równie˝ Êrodki
odwo∏awcze przys∏ugujàce wnioskodawcy w trak-
cie naboru projektów, o których mowa w art. 28
ust. 1 pkt 3.

Art. 6. 1.15) Projekty strategii rozwoju podlegajà
konsultacjom z jednostkami samorzàdu terytorialne-
go, partnerami spo∏ecznymi i gospodarczymi oraz
z Komisjà Wspólnà Rzàdu i Samorzàdu Terytorialne-
go.

2.15) Podmiot opracowujàcy projekt strategii roz-
woju og∏asza w dzienniku o zasi´gu krajowym oraz na
swojej stronie internetowej informacj´ o konsulta-
cjach, a w szczególnoÊci zaproszenie do uczestnictwa
w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkaƒ
i konferencji oraz adres strony internetowej, na której
zamieszczono projekt strategii rozwoju, z zastrze˝e-
niem ust. 2a.

2a.16) W przypadku projektu strategii rozwoju
o charakterze regionalnym podmiot og∏asza infor-
macj´ o konsultacjach w dzienniku o zasi´gu krajo-
wym lub regionalnym oraz na swojej stronie interne-
towej.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogà,
w terminie 35 dni od dnia og∏oszenia, o którym mowa
w ust. 2, wyraziç opini´ do projektu. Nieprzedstawie-
nie opinii w terminie oznacza rezygnacj´ z prawa jej
wyra˝enia. 

———————
9) Dodany przez art. 6 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
10) 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.

11) Przez art. 6 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.

13) Przez art. 6 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

16) Dodany przez art. 6 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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4. W terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia konsul-
tacji, o których mowa w ust. 1, podmioty je organizu-
jàce przygotowujà sprawozdanie z przebiegu i wyni-
ków konsultacji, zawierajàce w szczególnoÊci usto-
sunkowanie si´ do uwag zg∏aszanych w trakcie kon-
sultacji wraz z uzasadnieniem oraz podajà je do
publicznej wiadomoÊci na swojej stronie interne-
towej.

Art. 6a.17) Przy opracowywaniu projektu strategii
rozwoju i programów uwzgl´dnia si´ przepisy doty-
czàce udzia∏u spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko, przeprowa-
dzajàc post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko w przypadkach wymaganych przez te
przepisy.

Art. 7. (uchylony).18)

Art. 8. (uchylony).18)

Rozdzia∏ 2

Strategie rozwoju

Art. 9.19) Strategiami rozwoju sà:

1) d∏ugookresowa strategia rozwoju kraju — doku-
ment okreÊlajàcy g∏ówne trendy, wyzwania, i sce-
nariusze rozwoju spo∏eczno-gospodarczego kraju
oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania
kraju, z uwzgl´dnieniem zasady zrównowa˝onego
rozwoju, obejmujàcy okres co najmniej 15 lat;

2) Êredniookresowa strategia rozwoju kraju — doku-
ment okreÊlajàcy podstawowe uwarunkowania,
cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze spo∏ecz-
nym, gospodarczym, regionalnym i przestrzen-
nym, obejmujàcy okres 4—10 lat, realizowany
przez strategie rozwoju oraz przy pomocy progra-
mów, z uwzgl´dnieniem okresu programowania
Unii Europejskiej; 

3) inne strategie rozwoju — dokumenty okreÊlajàce
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki roz-
woju w danych obszarach wskazanych w Êrednio-
okresowej strategii rozwoju kraju, odnoszàce si´
do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego,
sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy
programów.

Art. 10.19) 1. D∏ugookresowa strategia rozwoju
kraju zawiera w szczególnoÊci: 

1) g∏ówne trendy i wyzwania, wynikajàce zarówno
z rozwoju wewn´trznego kraju, jak i zmian w jego
otoczeniu zewn´trznym;

2) kompleksowà spo∏eczno-gospodarczà koncepcj´
rozwoju kraju w perspektywie d∏ugookresowej
z uwzgl´dnieniem wymiaru spo∏ecznego, gospo-
darczego, Êrodowiskowego, terytorialnego i insty-
tucjonalnego;

3) scenariusze rozwoju spo∏eczno-gospodarczego,
uwzgl´dniajàce cele i zasady zrównowa˝onego
rozwoju;

4) uwarunkowania wewn´trzne i zewn´trzne prze-
strzennego rozwoju kraju;

5) cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju
i zagospodarowania kraju oraz sposoby ich reali-
zacji.

2. D∏ugookresowa strategia rozwoju kraju w zakre-
sie rozwoju przestrzennego okreÊla równie˝ w szcze-
gólnoÊci:

1) podstawowe elementy struktury przestrzennej
kraju;

2) zasady realizacji i koordynacji polityk zmierzajà-
cych do zapewnienia ∏adu przestrzennego;

3) rekomendacje do uwzgl´dnienia w Êredniookre-
sowej strategii rozwoju kraju, w tym wskazania
obszarów problemowych o znaczeniu krajowym.

3. D∏ugookresowa strategia rozwoju kraju uwzgl´d-
nia uwarunkowania wynikajàce z cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Art. 11.19) 1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu
d∏ugookresowej strategii rozwoju kraju koordynuje
Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego
przedstawiciel.

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwa∏y,
projekt d∏ugookresowej strategii rozwoju kraju na ko-
lejny okres, co najmniej 12 miesi´cy przed up∏ywem
okresu obj´tego poprzednià d∏ugookresowà strategià
rozwoju kraju.

3. W czasie trwania procedury opracowywania
i uzgadniania d∏ugookresowej strategii rozwoju kraju
Sejm i Senat mogà przeprowadziç debat´ na temat
polityki rozwoju.

4. D∏ugookresowa strategia rozwoju kraju jest
przyjmowana przez Rad´ Ministrów w drodze uchwa∏y.

5. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat
o przyj´ciu przez Rad´ Ministrów d∏ugookresowej
strategii rozwoju kraju.

Art. 12.19) 1. D∏ugookresowa strategia rozwoju
kraju mo˝e zostaç zaktualizowana w ka˝dym terminie,
je˝eli wymaga tego aktualna sytuacja spo∏eczno-
-gospodarcza kraju.

2. Do aktualizacji d∏ugookresowej strategii rozwo-
ju kraju stosuje si´ art. 11 ust. 1 i 3—5.

Art. 12a.20) 1. Âredniookresowa strategia rozwoju
kraju zawiera w szczególnoÊci:

1) diagnoz´ sytuacji spo∏ecznej, gospodarczej, regio-
nalnej i przestrzennej kraju, z uwzgl´dnieniem sta-
nu Êrodowiska; 

———————
17) Dodany przez art. 6 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
18) Przez art. 6 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
20) Dodany przez art. 6 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6714 — Poz. 712

2) prognoz´ trendów rozwojowych w okresie obj´-
tym strategià; 

3) informacj´ o sposobie uwzgl´dnienia rekomenda-
cji wynikajàcych z raportu ewaluacyjnego, zawie-
rajàcego szacunkowà ocen´ skutków strategii,
sporzàdzonego przed rozpocz´ciem jej realizacji; 

4) okreÊlenie celów strategicznych w okresie realiza-
cji strategii w wymiarze spo∏ecznym, gospodar-
czym, regionalnym i przestrzennym; 

5) wskaêniki realizacji; 

6) okreÊlenie kierunków polityki paƒstwa s∏u˝àcych
osiàganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

7) okreÊlenie kierunków interwencji podmiotów,
o których mowa w art. 3, s∏u˝àcej osiàganiu celów
strategicznych polityki rozwoju;

8) wyznaczenie obszarów problemowych o znacze-
niu krajowym i ponadregionalnym wymagajàcych
interwencji paƒstwa;

9) za∏o˝enia systemu realizacji oraz ram finanso-
wych.

2. Projekt Êredniookresowej strategii rozwoju kra-
ju jest opracowywany i uzgadniany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego we
wspó∏pracy z w∏aÊciwymi ministrami.

3. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju ustala
strategiczne zadania paƒstwa i zasady uwzgl´dniania
ich w programach.

4. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju
uwzgl´dnia ustalenia zawarte w d∏ugookresowej stra-
tegii rozwoju kraju.

5. Przepisy art. 11 ust. 3—5 oraz art. 12 stosuje si´
odpowiednio.

6. Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi
i Senatowi, do dnia 31 lipca ka˝dego roku, informacj´
o realizacji Êredniookresowej strategii rozwoju kraju,
z uwzgl´dnieniem stopnia osiàgni´cia celów d∏ugo-
okresowej strategii rozwoju kraju w roku poprzednim. 

7. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju podle-
ga okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery la-
ta.

Art. 13.21) 1. Strategie rozwoju, o których mowa
w art. 9 pkt 3, sà spójne ze Êredniookresowà strategià
rozwoju kraju i okreÊlajà w szczególnoÊci:

1) diagnoz´ sytuacji w odniesieniu do zakresu obj´-
tego programowaniem strategicznym, z uwzgl´d-
nieniem stanu Êrodowiska oraz zró˝nicowaƒ prze-
strzennych;

2) prognoz´ trendów rozwojowych w okresie obj´-
tym strategià;

3) okreÊlenie celów rozwoju w zakresie obj´tym stra-
tegià; 

4) wskaêniki realizacji; 

5) okreÊlenie kierunków interwencji, odpowiednio
do rodzaju strategii, w uj´ciu wojewódzkim lub te-
rytorialnym; 

6) systemy realizacji i ramy finansowe. 

2. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9
pkt 3, mogà obejmowaç okres wykraczajàcy poza
okres obowiàzywania Êredniookresowej strategii roz-
woju kraju, je˝eli wynika to ze specyfiki rozwojowej
w danym obszarze oraz mogà zawieraç elementy inne
ni˝ okreÊlone w ust. 1, je˝eli wynika to ze zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych. 

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których
mowa w art. 9 pkt 3, obejmujà okres wykraczajàcy po-
za okres obowiàzywania Êredniookresowej strategii
rozwoju kraju, w strategiach tych wydziela si´ okres
odpowiadajàcy okresowi obowiàzywania Êrednio-
okresowej strategii rozwoju kraju.

Art. 14.21) 1. Projekt strategii rozwoju, o której mo-
wa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgadnia w∏aÊci-
wy minister, z w∏asnej inicjatywy lub w wykonaniu
zobowiàzania na∏o˝onego przez Rad´ Ministrów,
i przedk∏ada go ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rozwoju regionalnego, w celu zaopiniowania pod
wzgl´dem zgodnoÊci ze Êredniookresowà strategià
rozwoju kraju, z wy∏àczeniem przypadków, gdy pro-
jekt strategii rozwoju opracowuje i uzgadnia zarzàd
województwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego przedstawia Radzie Ministrów opini´ dotyczàcà
zgodnoÊci projektu strategii rozwoju, o której mowa
w art. 9 pkt 3, ze Êredniookresowà strategià rozwoju
kraju, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu.

3. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9
pkt 3, przyjmuje, w drodze uchwa∏y Rada Ministrów,
po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 2, lub sej-
mik województwa.

Art. 14a.22) 1. Strategiami rozwoju, o których mo-
wa w art. 9 pkt 3, odnoszàcymi si´ do regionów sà
w szczególnoÊci:

1) krajowa strategia rozwoju regionalnego;

2) strategia ponadregionalna;

3) strategia rozwoju województwa, o której mowa
w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póên. zm.23)).

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
22) Dodany przez art. 6 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223,
poz. 1458.
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2. Projekty krajowej strategii rozwoju regionalne-
go oraz strategii ponadregionalnych opracowuje
minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego
w konsultacji z jednostkami samorzàdu terytorialnego
oraz partnerami spo∏ecznymi i gospodarczymi. 

3. Krajowa strategia rozwoju regionalnego oraz
strategie ponadregionalne sà przyjmowane przez
Rad´ Ministrów, w drodze uchwa∏y, na okres niewy-
kraczajàcy poza okres obowiàzywania Êredniookreso-
wej strategii rozwoju kraju. 

Art. 14b.22) 1. Krajowa strategia rozwoju regional-
nego okreÊla: 

1) uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regional-
nego;

2) polityk´ paƒstwa wobec regionów, ich grup lub
obszarów problemowych;

3) zasady oraz mechanizmy wspó∏pracy oraz koordy-
nacji dzia∏aƒ podejmowanych przez Rad´ Mini-
strów na poziomie krajowym, z dzia∏aniami podej-
mowanymi przez samorzàd terytorialny na pozio-
mie regionu.

2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego zawie-
ra w szczególnoÊci elementy, o których mowa
w art. 12a ust. 1, w uj´ciu regionalnym oraz uwzgl´d-
nia ustalenia zawarte w:

1) Êredniookresowej strategii rozwoju kraju;

2) innych strategiach rozwoju. 

Art. 14c.22) W celu zapewnienia realizacji europej-
skiej polityki spójnoÊci w Polsce tworzy si´ dokument,
o którym mowa w tytule II w rozdziale II rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu Spójno-
Êci i uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999,
zwany dalej „narodowà strategià spójnoÊci”.

Art. 14d.22) Zasady wieloletniego finansowania re-
alizacji polityki rozwoju okreÊlajà przepisy o finansach
publicznych.

Rozdzia∏ 3

Programy operacyjne i programy rozwoju24)

Art. 15.25) 1. Programy sà dokumentami o charak-
terze operacyjno-wdro˝eniowym ustanawianymi
w celu realizacji Êredniookresowej strategii rozwoju
kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9
pkt 3, okreÊlajàcymi dzia∏ania przewidziane do realiza-
cji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i re-
alizacji, stanowiàcym element programu. Programy
przyjmuje si´ w drodze uchwa∏y lub decyzji odpo-
wiedniego organu. 

2. Âredniookresowa strategia rozwoju kraju oraz
strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mo-
gà byç realizowane równie˝ na podstawie umów lub
porozumieƒ mi´dzynarodowych, odr´bnych progra-
mów, w tym programów operacyjnych oraz progra-
mów realizowanych w ramach celu Europejska
Wspó∏praca Terytorialna, o których mowa w roz-
dziale III rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w spra-
wie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i uchylenia rozporzàdzenia (WE) nr 1783/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) i programów,
o których mowa w rozporzàdzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 paêdzier-
nika 2006 r. okreÊlajàcym przepisy ogólne w sprawie
ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sàsiedztwa
i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.01.2006, str. 1),
oraz instrumentów prawnych i finansowych, o któ-
rych mowa w przepisach Unii Europejskiej.

3. Realizacja Êredniookresowej strategii rozwoju
kraju w zakresie, o którym mowa w ust. 2, odbywa si´
na zasadach okreÊlonych w umowach lub porozumie-
niach mi´dzynarodowych, a tak˝e w odr´bnych pro-
gramach, w tym operacyjnych oraz instrumentach
finansowych, o których mowa w ust. 2, realizowanych
na podstawie przepisów Unii Europejskiej tam wska-
zanych, dotyczàcych tych programów oraz na podsta-
wie w∏aÊciwych decyzji Komisji Europejskiej.

4. Programami sà: 

1) programy operacyjne — dokumenty, o których
mowa w art. 37 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàce-
go przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci
i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999,
realizujàce cele zawarte w narodowej strategii
spójnoÊci i strategiach rozwoju, o których mowa
w art. 9 pkt 3; programami operacyjnymi sà krajo-
we programy operacyjne i regionalne programy
operacyjne;

2) programy rozwoju — dokumenty realizujàce cele
zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa
w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa, oraz programy wieloletnie,
o których mowa w przepisach o finansach publicz-
nych.

5. Funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej dla programów,
o których mowa w ust. 2, dla których instytucja zarzà-
dzajàca zosta∏a umiejscowiona w Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej,
pe∏ni minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego. W przypadku gdy w programach, zgodnie z od-
powiednià decyzjà Komisji Europejskiej, instytucja za-
rzàdzajàca znajduje si´ poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego pe∏ni rol´ koordynatora krajowego.

6. Dla ka˝dego programu instytucja opracowujàca
program przygotowuje przed jego przyj´ciem raport
ewaluacyjny, zawierajàcy uprzednià ewaluacj´ sku-
tecznoÊci i efektywnoÊci realizacji programu. 

———————
24) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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7. Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6,
jest przekazywany do wiadomoÊci odpowiednio Ra-
dzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz
z projektem programu. 

8. Instytucja opracowujàca program mo˝e, w uza-
sadnionych przypadkach, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego,
odstàpiç od opracowywania raportu, o którym mowa
w ust. 6, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci wartoÊç
nak∏adów przewidzianych na realizacj´ danego pro-
gramu, wysoki stopieƒ realizacji celu publicznego
oraz skal´ oddzia∏ywania na gospodark´ i spo∏eczeƒ-
stwo.

Art. 16.25) Program obejmuje okres niewykraczajà-
cy poza okres obowiàzywania Êredniookresowej stra-
tegii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których
mowa w art. 9 pkt 3, które realizuje.

Art. 17.25) 1. Program okreÊla w szczególnoÊci:

1) diagnoz´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej w od-
niesieniu do zakresu obj´tego programowaniem
strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego,
o którym mowa w art. 15 ust. 6; 

2) cel g∏ówny i cele szczegó∏owe w nawiàzaniu do
Êredniookresowej strategii rozwoju kraju, narodo-
wej strategii spójnoÊci lub strategii rozwoju, o któ-
rych mowa w art. 9 pkt 3, wraz z okreÊlonymi
wskaênikami; 

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie te-
rytorialnym, w tym w uj´ciu wojewódzkim;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiàgania
celu g∏ównego i celów szczegó∏owych;

5) plan finansowy, w tym:

a) êród∏a finansowania realizacji programu,

b) kwot´ Êrodków przeznaczonych na finansowa-
nie realizacji programu i jej podzia∏ mi´dzy po-
szczególne priorytety,

c) informacj´ o wysokoÊci wspó∏finansowania na
poziomie programu i priorytetów;

6) podstawowe za∏o˝enia systemu realizacji.

2. W przypadku programów operacyjnych
uwzgl´dnia si´ wymagania okreÊlone w rozporzàdze-
niu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajàcym przepisy ogólne dotyczàce Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu Spójno-
Êci i uchylajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Sposób zapewnienia wieloletniego finansowa-
nia programu operacyjnego ze Êrodków pochodzà-
cych z bud˝etu paƒstwa lub ze êróde∏ zagranicznych
okreÊlajà przepisy o finansach publicznych.

4. W przypadku gdy êród∏em dofinansowania
w ramach programu operacyjnego sà Êrodki pocho-
dzàce z funduszy celowych, dofinansowanie w tym
zakresie odbywa si´ na podstawie przepisów dotyczà-
cych tych funduszy.

Art. 18.25) Projekt programu opracowuje oraz
uzgadnia:

1) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go, we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi ministrami —
w przypadku krajowego programu operacyjnego;

2) zarzàd województwa we wspó∏pracy z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego —
w przypadku regionalnego programu operacyjne-
go;

3) w∏aÊciwy minister lub zarzàd województwa —
w przypadku programu rozwoju. 

Art. 19.25) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego przedstawia Radzie Ministrów opini´
o zgodnoÊci projektu programu rozwoju opracowane-
go przez w∏aÊciwego ministra ze Êredniookresowà
strategià rozwoju kraju.

2. Program rozwoju opracowany przez w∏aÊciwe-
go ministra jest przyjmowany przez Rad´ Ministrów,
w drodze uchwa∏y, po uzyskaniu opinii ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju regionalnego, o której mo-
wa w ust. 1.

3. Program rozwoju opracowany przez w∏aÊciwy
zarzàd województwa jest przyjmowany przez zarzàd
województwa w drodze uchwa∏y.

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest
przyjmowany przez Rad´ Ministrów, w drodze uchwa-
∏y, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej. 

5. Krajowy program operacyjny po przyj´ciu przez
Komisj´ Europejskà, w drodze decyzji, jest przekazy-
wany do wiadomoÊci cz∏onkom Rady Ministrów.

6. Przepisy ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany programów rozwoju lub krajo-
wych programów operacyjnych.

7. W∏aÊciwy minister opracowujàcy program roz-
woju lub minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:

1) w przypadku programów rozwoju opracowywa-
nych przez w∏aÊciwego ministra:

a) podj´ciu przez Rad´ Ministrów uchwa∏y o przy-
j´ciu programu rozwoju lub jego zmian,

b) adresie strony internetowej, na której w∏aÊciwy
minister opracowujàcy program rozwoju za-
mieÊci treÊç programu rozwoju oraz zmian do
tego programu,

c) terminie, od którego program rozwoju opraco-
wany przez w∏aÊciwego ministra lub jego zmia-
ny b´dà stosowane;

2) w przypadku krajowych programów operacyj-
nych:

a) podj´ciu przez Komisj´ Europejskà decyzji za-
twierdzajàcej krajowy program operacyjny lub
jego zmiany,



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6717 — Poz. 712

b) adresie strony internetowej, na której instytucja
zarzàdzajàca zamieÊci treÊç krajowego progra-
mu operacyjnego oraz zmian do tego progra-
mu,

c) terminie, od którego krajowy program opera-
cyjny lub jego zmiany b´dà stosowane.

8. W∏aÊciwy zarzàd województwa og∏asza w woje-
wódzkim dzienniku urz´dowym komunikat o:

1) podj´ciu przez zarzàd województwa uchwa∏y
o przyj´ciu programu rozwoju opracowanego
przez zarzàd województwa lub jego zmian;

2) adresie strony internetowej, na której zarzàd wo-
jewództwa zamieÊci treÊç programu rozwoju oraz
zmian do tego programu;

3) terminie, od którego program rozwoju lub jego
zmiany b´dà stosowane.

Art. 19a.26) 1. Projekty programów podlegajà kon-
sultacjom z jednostkami samorzàdu terytorialnego
oraz partnerami spo∏ecznymi i gospodarczymi. 

2. Przepisy art. 6 ust. 2—4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 20. 1.27) Projekt regionalnego programu ope-
racyjnego, przewidujàcego dofinansowanie pocho-
dzàce z bud˝etu paƒstwa przygotowuje oraz uzgadnia
zarzàd województwa we wspó∏pracy z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju regionalnego.

2.27) Zarzàd województwa przyjmuje projekt regio-
nalnego programu operacyjnego w drodze uchwa∏y,
przed skierowaniem do przyj´cia przez Komisj´ Euro-
pejskà.

2a.28) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego, wykonujàc zadania paƒstwa cz∏onkowskie-
go, prowadzi negocjacje regionalnych programów
operacyjnych z Komisjà Europejskà, w uzgodnieniu
oraz przy udziale przedstawiciela instytucji zarzàdzajà-
cej regionalnym programem operacyjnym.

2b.28) Regionalny program operacyjny, po przyj´-
ciu przez Komisj´ Europejskà, w drodze decyzji, jest
przekazywany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego do wiadomoÊci cz∏onkom Rady
Ministrów.

3.29) Instytucja zarzàdzajàca og∏asza w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym regionalny program opera-
cyjny.

3a.30) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany regionalnych programów opera-
cyjnych.

3b.30) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:

1) podj´ciu przez Komisj´ Europejskà decyzji za-
twierdzajàcej regionalny program operacyjny lub
jego zmiany;

2) terminie, od którego regionalny program opera-
cyjny lub jego zmiany b´dà stosowane.

4.31) Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju regionalnego, okreÊla, w dro-
dze uchwa∏y, zakres i warunki dofinansowania pro-
gramu opracowanego przez zarzàd województwa
Êrodkami pochodzàcymi z bud˝etu paƒstwa lub ze
êróde∏ zagranicznych.

5.32) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego zawiera z zarzàdem województwa kontrakt
wojewódzki, w zakresie i na warunkach okreÊlonych
w uchwale, o której mowa w ust. 4.

5a.33) Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu
realizacji programów lub przedsi´wzi´ç wymagajà-
cych dofinansowania ze Êrodków krajowych bud˝etu
paƒstwa.

6. Kontrakt wojewódzki powinien okreÊlaç, co naj-
mniej:

1)34) kwot´ dofinansowania programu opracowane-
go przez zarzàd województwa Êrodkami pocho-
dzàcymi z bud˝etu paƒstwa lub ze êróde∏ zagra-
nicznych;

2) warunki przekazywania Êrodków;

3) sposób wykonywania przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego nadzoru nad pra-
wid∏owoÊcià wykorzystania przekazanych Êrod-
ków;

4) zakres i tryb sprawozdawczoÊci z realizacji kon-
traktu; 

5) sposób wykonywania przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monito-
ringu nad realizacjà kontraktu wojewódzkiego.

7. Kontrakt wojewódzki okreÊla równie˝ kwot´:

1) dofinansowania cz´Êci zadaƒ realizowanych przez
samorzàd wojewódzki w ramach krajowego pro-
gramu operacyjnego;

2) wk∏adu w∏asnego jednostek samorzàdu terytorial-
nego w ramach realizacji regionalnego programu
operacyjnego.———————

26) Dodany przez art. 6 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

28) Dodany przez art. 6 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

30) Dodany przez art. 6 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

———————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
33) Dodany przez art. 6 pkt 16 lit. f ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 lit. g ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6718 — Poz. 712

8. Zadania ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego okreÊlone w kontrakcie wojewódzkim,
w szczególnoÊci dotyczàce nadzoru nad prawid∏owo-
Êcià wykorzystania przekazanych Êrodków, mogà zo-
staç przekazane w∏aÊciwemu miejscowo wojewodzie,
na zasadach okreÊlonych w odr´bnym porozumieniu,
którego kopi´ minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego przekazuje zarzàdowi województwa w ter-
minie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia.

9. Zarzàd województwa przekazuje sejmikowi wo-
jewództwa, do dnia 30 czerwca ka˝dego roku, infor-
macj´ o realizacji regionalnego programu operacyj-
nego w roku poprzednim.

Art. 20a.35) 1. Dzia∏ania z zakresu polityki rozwoju,
stanowiàce zadania w∏asne jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, nieuj´te w kontrakcie wojewódzkim lub
regionalnym programie operacyjnym mogà byç
finansowane z dotacji celowych bud˝etu paƒstwa
w przypadku, je˝eli dzia∏ania te:

1) trwale przyczynià si´ do podniesienia rozwoju
oraz konkurencyjnoÊci regionu, lub

2) pozostajà w zwiàzku z dzia∏aniami realizowanymi
w ramach regionalnego programu operacyjnego.

2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa
w ust. 1, odbywa si´ na podstawie umowy zawartej
przez:

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

2) w∏aÊciwego ministra lub w∏aÊciwego miejscowo
wojewod´, po uzyskaniu pozytywnej opinii mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego 

— z jednostkami samorzàdu terytorialnego, na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o finansach publicz-
nych.

Art. 21.36) 1. W zakresie, w którym finansowanie
projektów w ramach programów stanowi pomoc
spe∏niajàcà przes∏anki okreÊlone w art. 87 ust. 1 Trak-
tatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà albo
pomoc de minimis, do tego finansowania majà za-
stosowanie szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
pomocy.

2. Podmiotami udzielajàcymi pomocy, o której
mowa w ust. 1, sà instytucje zarzàdzajàce, instytucje
poÊredniczàce, instytucje wdra˝ajàce lub beneficjenci.

3. W∏aÊciwy minister albo minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego — w zakresie progra-
mów operacyjnych, w ramach których zarzàd woje-
wództwa pe∏ni funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej lub in-
stytucji poÊredniczàcej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, majàc
w szczególnoÊci na uwadze koniecznoÊç zapewnienia
zgodnoÊci udzielanej pomocy z warunkami jej do-

puszczalnoÊci, w przypadku gdy odr´bne przepisy nie
okreÊlajà szczegó∏owych warunków i trybu udzielania
tej pomocy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nieobj´ta prze-
pisami, o których mowa w ust. 3, lub innymi przepisa-
mi wydanymi na podstawie odr´bnych ustaw, stano-
wi pomoc indywidualnà, a jej przeznaczenie i szczegó-
∏owe warunki udzielania okreÊla decyzja lub umowa
o dofinansowanie projektu.

Rozdzia∏ 4

(uchylony)37)

Rozdzia∏ 5

Realizacja programów operacyjnych

Art. 25.38) Za prawid∏owà realizacj´ programu od-
powiada:

1) w przypadku programu operacyjnego — instytu-
cja zarzàdzajàca, którà jest odpowiednio minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego lub za-
rzàd województwa;

2) w przypadku programu rozwoju — odpowiednio
w∏aÊciwy minister lub zarzàd województwa.

Art. 26. 1. Do zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej nale˝y
w szczególnoÊci:

1)39) wype∏nianie obowiàzków wynikajàcych z art. 60
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne
dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego roz-
porzàdzenie (WE) nr 1260/1999;

2)39) przygotowanie szczegó∏owego opisu prioryte-
tów programu operacyjnego oraz jego zmian,
z uwzgl´dnieniem wytycznych ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rozwoju regionalnego, o których mo-
wa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

3) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monito-
rujàcemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów
wyboru projektów;

4) wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa
w pkt 3, projektów, które b´dà dofinansowane
w ramach programu operacyjnego; 

5)40) zawieranie z beneficjentami umów o dofinanso-
wanie projektu lub podejmowanie decyzji, o której
mowa w art. 28 ust. 2;

6) okreÊlenie kryteriów kwalifikowalnoÊci wydatków
obj´tych dofinansowaniem w ramach programu
operacyjnego;

———————
35) Dodany przez art. 6 pkt 17 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
37) Przez art. 6 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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7)41) okreÊlenie poziomu dofinansowania projektu,
jako procentu wydatków obj´tych dofinansowa-
niem;

8) okreÊlenie systemu realizacji programu operacyj-
nego;

9) (uchylony);42)

10) zarzàdzanie Êrodkami finansowymi przeznaczony-
mi na realizacj´ programu operacyjnego, pocho-
dzàcymi z bud˝etu paƒstwa, bud˝etu wojewódz-
twa lub ze êróde∏ zagranicznych; 

11) dokonywanie p∏atnoÊci ze Êrodków programu
operacyjnego na rzecz beneficjentów;

12) monitorowanie post´pów w realizacji, ewaluacja
programu operacyjnego oraz stopnia osiàgania
jego celów;

13) opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji
zmian w programie operacyjnym;

14) prowadzenie kontroli realizacji programu opera-
cyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych
dofinansowanych projektów; 

15)43) odzyskiwanie kwot podlegajàcych zwrotowi,
w tym wydawanie decyzji o zwrocie Êrodków prze-
kazanych na realizacj´ programów, projektów lub
zadaƒ, o której mowa w przepisach o finansach
publicznych;

15a)44) ustalanie i nak∏adanie korekt finansowych,
o których mowa w art. 98 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana-
wiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu 
SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1260/1999;

16) zapewnienie w∏aÊciwej informacji i promocji pro-
gramu operacyjnego. 

2. Instytucja zarzàdzajàca, wykonujàc zadania,
o których mowa w ust. 1, powinna uwzgl´dniaç zasa-
d´ równego dost´pu do pomocy wszystkich kategorii
beneficjentów w ramach programu oraz zapewniaç
przejrzystoÊç regu∏ stosowanych przy ocenie projek-
tów.

3.45) Instytucja zarzàdzajàca og∏asza komunikat:

1) w przypadku krajowego programu operacyjnego
— w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” o:

a) adresie strony internetowej, na której instytucja
zarzàdzajàca zamieÊci treÊç szczegó∏owego opi-
su priorytetów krajowego programu operacyj-
nego lub jego zmian,

b) terminie, od którego szczegó∏owy opis prioryte-
tów programu operacyjnego lub jego zmiany
b´dà stosowane,

c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegó∏o-
wego opisu priorytetów;

2) w przypadku regionalnego programu operacyjne-
go — w wojewódzkim dzienniku urz´dowym o:

a) adresie strony internetowej, na której instytucja
zarzàdzajàca zamieÊci treÊç szczegó∏owego opi-
su priorytetów regionalnego programu opera-
cyjnego lub jego zmian,

b) terminie, od którego szczegó∏owy opis prioryte-
tów regionalnego programu operacyjnego lub
jego zmiany b´dà stosowane,

c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegó∏o-
wego opisu priorytetów.

Art. 27. 1. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e, w drodze
porozumienia, powierzyç instytucji poÊredniczàcej
cz´Êç zadaƒ zwiàzanych z realizacjà programu opera-
cyjnego, a w szczególnoÊci:

1) przygotowanie i przekazanie instytucji zarzàdzajà-
cej propozycji szczegó∏owego opisu priorytetów
programu operacyjnego w oparciu o wytyczne
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regional-
nego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

2) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monito-
rujàcemu propozycji kryteriów wyboru projektu;

3) dokonywanie, w oparciu o okreÊlone kryteria, wy-
boru projektów, które b´dà dofinansowane w ra-
mach programu operacyjnego;

4) zawieranie umów z beneficjentami o dofinanso-
wanie projektu;

5) kontrol´ realizacji dofinansowanych projektów;

6) dokonywanie p∏atnoÊci ze Êrodków programu
operacyjnego na rzecz beneficjentów;

6a)46) wydawanie decyzji o zwrocie Êrodków przeka-
zanych na realizacj´ programów, projektów lub
zadaƒ, o której mowa w przepisach o finansach
publicznych;

7) odzyskiwanie kwot nienale˝nie wyp∏aconych
beneficjentom;

8) prowadzenie dzia∏aƒ informacyjnych i promocyj-
nych. 

2. Instytucja zarzàdzajàca ponosi odpowiedzial-
noÊç za prawid∏owoÊç realizacji zadaƒ powierzonych
instytucji poÊredniczàcej.

———————
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
42) Przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 6 marca
2009 r.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret pià-
te ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

44) Dodany przez art. 6 pkt 21 lit. a tiret szóste ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

45) Dodany przez art. 6 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

———————
46) Dodany przez art. 6 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
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3. Instytucja zarzàdzajàca zatwierdza procedury
dokonywania czynnoÊci w ramach powierzonych za-
daƒ, opracowane przez instytucj´ poÊredniczàcà.

4. Instytucja zarzàdzajàca lub, za jej zgodà instytu-
cja poÊredniczàca lub instytucja wdra˝ajàca mo˝e po-
wierzyç realizacj´ czynnoÊci technicznych zwiàzanych
z obs∏ugà swoich zadaƒ innym podmiotom na pod-
stawie odpowiednio porozumienia lub umowy.

5.47) Do realizacji czynnoÊci technicznych, o któ-
rych mowa w ust. 4, powierzanych jednostce sektora
finansów publicznych lub fundacjom, których jedy-
nym fundatorem jest Skarb Paƒstwa, nie stosuje si´
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.48)). W takim przypadku instytu-
cja zarzàdzajàca lub instytucja poÊredniczàca pokrywa
poniesione przez te jednostki lub fundacje niezb´dne
koszty wykonania tych czynnoÊci.

Art. 28. 1.49) W ramach programu operacyjnego
mogà byç dofinansowane, zgodnie z kryteriami za-
twierdzonymi przez Komitet Monitorujàcy, projekty:

1) indywidualne — o strategicznym znaczeniu dla re-
alizacji programu, wskazywane przez instytucj´
zarzàdzajàcà; 

2) systemowe, w tym równie˝ projekty pomocy tech-
nicznej — polegajàce na realizacji zadaƒ publicz-
nych przez podmioty dzia∏ajàce na podstawie od-
r´bnych przepisów, w zakresie okreÊlonym przepi-
sami prawa i dokumentami strategiczno-progra-
mowymi przyj´tymi przez Rad´ Ministrów;

3) wy∏onione w trybie konkursu.

1a.50) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego w przypadku krajowych programów opera-
cyjnych:

1) zamieszcza na swojej stronie internetowej list´
projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej
zmiany;

2) og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie
strony internetowej, na której instytucja zarzàdza-
jàca zamieÊci list´ projektów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany.

1b.50) Zarzàd województwa w przypadku regional-
nych programów operacyjnych: 

1) zamieszcza na swojej stronie internetowej list´
projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej
zmiany;

2) og∏asza w wojewódzkim dzienniku urz´dowym
komunikat o adresie strony internetowej, na której
instytucja zarzàdzajàca zamieÊci list´ projektów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany.

2.49) Je˝eli instytucja zarzàdzajàca lub instytucja
poÊredniczàca jest jednoczeÊnie beneficjentem, pod-
staw´ dofinansowania projektu stanowi umowa o do-
finansowanie projektu lub decyzja podj´ta przez insty-
tucj´ zarzàdzajàcà lub instytucj´ poÊredniczàcà, zgod-
nie z przyj´tym systemem realizacji dla danego pro-
gramu operacyjnego. W przypadku gdy instytucjà za-
rzàdzajàcà lub poÊredniczàcà jest samorzàd woje-
wództwa decyzja podejmowana jest w formie uchwa-
∏y zarzàdu województwa.

3. (uchylony).51)

4. (uchylony).52)

5.53) Dokumenty stanowiàce system realizacji pro-
gramu operacyjnego, a tak˝e ich zmiany podlegajà
publikacji na stronach internetowych w∏aÊciwej insty-
tucji zarzàdzajàcej. 

6.53) Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie mo-
gà byç zmieniane na niekorzyÊç wnioskodawcy
w trakcie trwania okreÊlonej tury konkursu, w zakresie
w jakim dotyczà tego konkursu, a w przypadku kon-
kursów otwartych — ich zmiana nie mo˝e mieç nega-
tywnego wp∏ywu na rozpatrzenie z∏o˝onego przed do-
konaniem tej zmiany wniosku o dofinansowanie. 

7.53) Przepis ust. 6 nie ma zastosowania do przy-
padków, gdy koniecznoÊç dokonania zmiany wynika
ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych lub przepisów od-
r´bnych ustaw. W takim przypadku, dokonujàc zmia-
ny w systemie realizacji, w∏aÊciwa instytucja zarzà-
dzajàca wraz z publikacjà tych zmian podaje informa-
cj´ zawierajàcà ich uzasadnienie oraz termin, od któ-
rego zmiany te b´dà stosowane.

8.53) Wszelkie dokumenty przedstawiane przez
wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkur-
su lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów
o dofinansowanie lub zakoƒczenia danej tury konkur-
su w przypadku konkursu otwartego, nie stanowià in-
formacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.54)).

9.55) W ramach programu operacyjnego dofinan-
sowane mogà byç tak˝e projekty, o których mowa

———————
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 22 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
48) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

50) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7; w brzmieniu ustalonym przez art. 6
pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
51) Przez art. 6 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
52) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 7; uchylony przez art. 6 pkt 23 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

53) Dodany przez art. 6 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

54) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

55) Dodany przez art. 32 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 lutego
2009 r.
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w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno-
-prywatnego, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

Art. 28a.56) 1. W celu wspólnej realizacji projek-
tów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie
okreÊlonym przez instytucj´ zarzàdzajàcà, mogà byç
tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszàce do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe, realizujàce wspólnie projekt, zwany dalej
„projektem partnerskim”, na warunkach okreÊlonych
w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

2. Projekt partnerski jest realizowany na podsta-
wie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej
z beneficjentem dzia∏ajàcym w imieniu i na rzecz part-
nerów w zakresie okreÊlonym porozumieniem lub
umowà partnerskà.

3. W przypadku projektów partnerskich, porozu-
mienie lub umowa partnerska okreÊla w szczególno-
Êci zadania partnerów, zasady wspólnego zarzàdzania
projektem oraz sposób przekazywania przez benefi-
cjenta Êrodków finansowych na pokrycie niezb´dnych
kosztów ponoszonych przez partnerów na realizacj´
zadaƒ w ramach projektu.

4. W przypadku projektów partnerskich realizowa-
nych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, ubiegajà-
cy si´ o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów
spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem
zasady przejrzystoÊci i równego traktowania podmio-
tów, w szczególnoÊci jest zobowiàzany do:

1) og∏oszenia otwartego naboru partnerów w dzien-
niku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej; w og∏oszeniu powinien
byç wskazany termin co najmniej 21 dni na zg∏o-
szenie partnerów;

2) uwzgl´dnienia przy wyborze partnerów: zgodno-
Êci dzia∏ania potencjalnego partnera z celami part-
nerstwa, oferowanego wk∏adu potencjalnego
partnera w realizacj´ celu partnerstwa, doÊwiad-
czenie w realizacji projektów o podobnym charak-
terze, wspó∏prac´ z beneficjentem w trakcie przy-
gotowania projektu;

3) podania do publicznej wiadomoÊci informacji
o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu za-
daƒ partnerów.

Art. 29. 1. Instytucja zarzàdzajàca, instytucja po-
Êredniczàca lub instytucja wdra˝ajàca, w celu wy∏o-
nienia projektów do dofinansowania w trybie, o któ-
rym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, og∏asza konkurs na
swojej stronie internetowej. 

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
informacje obejmujàce:57)

1) rodzaj projektów podlegajàcych dofinansowaniu;

2) rodzaj podmiotów, które mogà ubiegaç si´ o do-
finansowanie;

3) kwot´ Êrodków przeznaczonych na dofinansowa-
nie projektów;

4) poziom dofinansowania projektów, o którym mo-
wa w art. 26 ust. 1 pkt 7;

5) maksymalnà kwot´ dofinansowania projektu, o ile
kwota taka zosta∏a ustalona;

6) kryteria wyboru projektów;

7) termin rozstrzygni´cia konkursu;

8) wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

9) termin, miejsce i sposób sk∏adania wniosków
o dofinansowanie projektu; 

10) wzór umowy o dofinansowanie projektu;

11)58) informacj´ o Êrodkach odwo∏awczych przys∏u-
gujàcych wnioskodawcy w ramach systemu reali-
zacji programu operacyjnego.

3. Instytucja zarzàdzajàca, instytucja poÊredniczà-
ca lub instytucja wdra˝ajàca w dniu og∏oszenia kon-
kursu zamieszcza w dzienniku o zasi´gu ogólnopol-
skim lub regionalnym informacj´ o konkursie, zawie-
rajàcà co najmniej elementy okreÊlone w ust. 2
pkt 1—3 oraz wskazanie adresu strony internetowej,
na której zamieszczono og∏oszenie o konkursie.

4.59) Do czasu zawarcia wszystkich umów o do-
finansowanie projektu z beneficjentami wy∏onionymi
w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia Êrodków od-
wo∏awczych przewidzianych w ustawie, instytucja
og∏aszajàca konkurs nie mo˝e spowodowaç pogor-
szenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu
oraz nak∏adaç na podmioty ubiegajàce si´ o dofinan-
sowanie dodatkowych obowiàzków.

4a.60) Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przy-
padków, gdy koniecznoÊç zmiany wynika ze zobowià-
zaƒ mi´dzynarodowych lub przepisów innych ustaw.

5. (uchylony).61)

Art. 30.62) 1. Podstaw´ dofinansowania projektu
stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta
z beneficjentem przez instytucj´ zarzàdzajàcà albo
dzia∏ajàcà w jej imieniu instytucj´ poÊredniczàcà lub
instytucj´ wdra˝ajàcà albo decyzja, o której mowa
w art. 28 ust. 2. 

———————
56) Dodany przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

———————
57) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 6 pkt 25 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 1.

58) Dodany przez art. 6 pkt 25 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 25 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

60) Dodany przez art. 6 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

61) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 7; uchylony przez art. 6 pkt 25 lit. d ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 26 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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2. Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà warunki dofinansowania projektu, a tak˝e
prawa i obowiàzki beneficjenta z tym zwiàzane.

Art. 30a.63) 1. Umowa o dofinansowanie projektu
jest zawierana zgodnie z systemem realizacji progra-
mu operacyjnego, w odniesieniu do projektu:

1) który pozytywnie przeszed∏ wszystkie etapy jego
oceny i zosta∏ zakwalifikowany do dofinansowa-
nia, oraz

2) którego dofinansowanie jest mo˝liwe w ramach
dost´pnej alokacji na realizacj´ poszczególnych
dzia∏aƒ i priorytetów w ramach programu opera-
cyjnego. 

2. Instytucja zarzàdzajàca, poÊredniczàca lub insty-
tucja wdra˝ajàca, zgodnie z systemem realizacji pro-
gramu operacyjnego, og∏asza na swojej stronie inter-
netowej list´ projektów, o których mowa w art. 28
ust. 1 pkt 3, które zosta∏y zakwalifikowane do dofinan-
sowania. 

3. W∏aÊciwa instytucja, o której mowa w ust. 2,
pisemnie informuje wnioskodawc´ o wynikach oceny
jego projektu.

Art. 30b.63) 1. W przypadku negatywnej oceny pro-
jektu wnioskodawca, po otrzymaniu informacji, o któ-
rej mowa w art. 30a ust. 3, mo˝e wnieÊç Êrodki odwo-
∏awcze przewidziane w systemie realizacji programu
operacyjnego, w terminie, trybie i na warunkach tam
okreÊlonych. W takim przypadku w pisemnej informa-
cji, o której mowa w art. 30a ust. 3, w∏aÊciwa instytu-
cja zamieszcza uzasadnienie wyników oceny projektu
oraz pouczenie o mo˝liwoÊci wniesienia Êrodka od-
wo∏awczego, wraz ze wskazaniem terminu przys∏ugu-
jàcego na jego wniesienie, sposobie wniesienia oraz
w∏aÊciwej instytucji, do której Êrodek ten nale˝y
wnieÊç. 

2. System realizacji programu operacyjnego musi
uwzgl´dniaç co najmniej jeden Êrodek odwo∏awczy
przys∏ugujàcy wnioskodawcy w trakcie ubiegania si´
o dofinansowanie. 

3. W rozpatrywaniu Êrodków odwo∏awczych nie
mogà braç udzia∏u osoby, które na jakimkolwiek eta-
pie dokonywa∏y czynnoÊci zwiàzanych z okreÊlonym
projektem, w tym by∏y zaanga˝owane w jego ocen´. 

4. W∏aÊciwa instytucja informuje wnioskodawc´
na piÊmie o wynikach procedury odwo∏awczej przewi-
dzianej w systemie realizacji programu operacyjnego
wraz z pouczeniem o mo˝liwoÊci wniesienia skargi do
wojewódzkiego sàdu administracyjnego, na zasadach
okreÊlonych w art. 30c. 

5. Nie podlegajà rozpatrzeniu Êrodki odwo∏awcze,
je˝eli mimo prawid∏owego pouczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, zosta∏y wniesione:

1) po terminie;

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem;

3) do niew∏aÊciwej instytucji. 

Art. 30c.63) 1. Po wyczerpaniu Êrodków odwo∏aw-
czych przewidzianych w systemie realizacji programu
operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatyw-
nym wyniku procedury odwo∏awczej przewidzianej
w systemie realizacji programu operacyjnego, o któ-
rej mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca mo˝e
w tym zakresie wnieÊç skarg´ do wojewódzkiego sà-
du administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z póên. zm.64)). 

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona
przez wnioskodawc´ w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bez-
poÊrednio do w∏aÊciwego wojewódzkiego sàdu ad-
ministracyjnego wraz z kompletnà dokumentacjà
w sprawie, obejmujàcà wniosek o dofinansowanie
wraz z informacjà w przedmiocie oceny projektu, ko-
pie wniesionych Êrodków odwo∏awczych oraz infor-
macji, o której mowa w art. 30b ust. 4. Skarga podle-
ga op∏acie sàdowej.

3. W wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa
w ust. 1, sàd mo˝e:

1) uwzgl´dniç skarg´, stwierdzajàc, ˝e ocena projek-
tu zosta∏a przeprowadzona w sposób naruszajàcy
prawo, przekazujàc jednoczeÊnie spraw´ do po-
nownego rozpatrzenia przez w∏aÊciwà instytucj´
zarzàdzajàcà lub poÊredniczàcà;

2) oddaliç skarg´ w przypadku jej nieuwzgl´dnienia;

3) umorzyç post´powanie w sprawie, je˝eli z jakich-
kolwiek wzgl´dów jest ono bezprzedmiotowe.

4. Sàd rozstrzyga spraw´ w zakresie, o którym mo-
wa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia
skargi.

5. Wniesienie skargi:

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2,

2) niekompletnej,

3) bez uiszczenia op∏aty sàdowej w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 2 

— powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

Art. 30d.63) 1. Wnioskodawca lub w∏aÊciwa insty-
tucja poÊredniczàca lub zarzàdzajàca mo˝e wnieÊç
skarg´ kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Administracyj-
nego w terminie 14 dni od dnia dor´czenia rozstrzyg-
ni´cia wojewódzkiego sàdu administracyjnego. Prze-
pis art. 30c ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. 

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywa-
na w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepis
art. 30c ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

———————
63) Dodany przez art. 6 pkt 27 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.

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

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831
i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216,
poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433.
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3. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi
do sàdu administracyjnego nie wp∏ywa negatywnie
b∏´dne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa
w art. 30b ust. 1 i 4. 

Art. 30e.63) W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do post´powania przed sàdami administracyjny-
mi stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sà-
dami administracyjnymi okreÊlone dla aktów lub
czynnoÊci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wy∏à-
czeniem art. 52—55, art. 61 § 3—6, art. 115—122, 146,
150 i 152 tej ustawy.

Art. 30f.63) Procedura odwo∏awcza, o której mowa
w art. 30a—30e, nie wstrzymuje zawierania umów
z wnioskodawcami, których projekty zosta∏y zakwalifi-
kowane do dofinansowania. 

Art. 30g.63) Informacje otrzymywane przez wnios-
kodawc´ dotyczàce oceny jego wniosku, a tak˝e
w trakcie trwania procedury odwo∏awczej, nie stano-
wià decyzji administracyjnej.

Art. 31.65) 1. W celu zapewnienia rzetelnej i bez-
stronnej oceny projektów w procesie wyboru projek-
tów do dofinansowania mogà uczestniczyç eksperci
posiadajàcy specjalistycznà wiedz´ lub umiej´tnoÊci
z poszczególnych dziedzin obj´tych programem ope-
racyjnym. 

2. Ekspertem mo˝e zostaç osoba, która:

1) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) nie zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo umyÊlne lub za umyÊlne przest´p-
stwo skarbowe;

4) spe∏nia inne wymogi okreÊlone w systemie reali-
zacji programu operacyjnego.

3. Przy korzystaniu z us∏ug Êwiadczonych przez
ekspertów stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.66)) dotyczàce wy∏àczenia pracownika oraz
organu.

4. Ekspert, przed przystàpieniem do oceny projek-
tu, sk∏ada instytucji korzystajàcej z jego us∏ugi
oÊwiadczenie, ˝e nie zachodzi ˝adna z okolicznoÊci
powodujàcych wy∏àczenie go z udzia∏u w ocenie pro-
jektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3,
oraz ˝e nie zachodzà ˝adne okolicznoÊci mogàce bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronno-

Êci wzgl´dem podmiotu ubiegajàcego si´ o dofinan-
sowanie lub podmiotu, który z∏o˝y∏ wniosek b´dàcy
przedmiotem oceny. OÊwiadczenie jest sk∏adane pod
rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏-
szywych zeznaƒ, o czym nale˝y sk∏adajàcego pouczyç
przed z∏o˝eniem oÊwiadczenia.

5. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e tworzyç i prowa-
dziç baz´ ekspertów.

6. Instytucja zarzàdzajàca udost´pnia utworzonà
baz´ ekspertów na swojej stronie internetowej oraz
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
regionalnego dane w niej zawarte.

7. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany
w bazie ekspertów ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego tworzy i prowadzi centralnà baz´ ekspertów, na
podstawie danych przekazanych przez instytucje za-
rzàdzajàce oraz udost´pnia jà na swoich stronach in-
ternetowych. 

9. Baza ekspertów oraz centralna baza ekspertów,
zawierajà nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko eksperta;

2) dziedzin´ obj´tà programem operacyjnym, w któ-
rej specjalizuje si´ ekspert;

3) adres poczty elektronicznej eksperta.

10. Instytucja zarzàdzajàca mo˝e przekazaç kom-
petencje w zakresie tworzenia i prowadzenia bazy
ekspertów instytucjom uczestniczàcym we wdra˝aniu
programu operacyjnego.

11. Umieszczenie danych eksperta w bazie eksper-
tów i w centralnej bazie ekspertów wymaga jego
uprzedniej zgody wyra˝onej na piÊmie, która zawiera
równie˝ zgod´ na przetwarzanie jego danych osobo-
wych. 

12. Instytucja zarzàdzajàca, przekazujàc ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego dane,
o których mowa w ust. 8, do∏àcza do nich zgod´ na
umieszczenie danych eksperta w centralnej bazie eks-
pertów, o której mowa w ust. 11. 

Art. 32.67) 1.68) Instytucja zarzàdzajàca lub instytu-
cja poÊredniczàca mo˝e zawrzeç z instytucjà wdra˝a-
jàcà porozumienie lub umow´ o realizacji powierzo-
nych jej zadaƒ, w tym o wydawaniu decyzji o zwrocie
Êrodków przekazanych na realizacj´ programów, pro-
jektów lub zadaƒ, o której mowa w przepisach o finan-
sach publicznych.

2.68) Do porozumieƒ, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ przepisy o finansach publicznych dotyczàce
Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej
i innych Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicz-
nych, niepodlegajàcych zwrotowi.

———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 6 mar-
ca 2009 r.

66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539. 

———————
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 29 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
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3. (uchylony).69)

4. Porozumienie lub umowa, o których mowa
w ust. 1, zawierajà elementy okreÊlone w przepisach
o finansach publicznych dotyczàcych umowy o dota-
cj´ rozwojowà oraz okreÊlajà w szczególnoÊci:70)

1) zadania instytucji wdra˝ajàcej obj´te dofinanso-
waniem Êrodkami programu operacyjnego; 

2) kwot´ dofinansowania;

3) warunki przekazania Êrodków; 

4) sposób wykonywania przez instytucj´ zarzàdzajà-
cà lub instytucj´ poÊredniczàcà nadzoru nad pra-
wid∏owoÊcià wykorzystania przekazanych Êrod-
ków.

5. Instytucja wdra˝ajàca realizuje zadania dofinan-
sowane w ramach programu operacyjnego w sposób
okreÊlony w odr´bnych przepisach dotyczàcych jej
dzia∏alnoÊci.

Art. 33. (uchylony).71)

Art. 34. (uchylony).72)

Art. 35. 1.73) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego odpowiada za koordynacj´ wykorzysta-
nia Êrodków zagranicznych, w tym z bud˝etu Unii
Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie pro-
gramów operacyjnych, z wyjàtkiem programów
wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europej-
skiego Funduszu Rybackiego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego w szczególnoÊci:

1) wykonuje, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zada-
nia paƒstwa cz∏onkowskiego okreÊlone w przepi-
sach rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy
ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajà-
cego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999; 

2) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do za-
twierdzenia, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego
ministra albo zarzàdu województwa, propozycj´
podzia∏u Êrodków bud˝etu paƒstwa i Êrodków po-
chodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej mi´dzy
poszczególne programy operacyjne; 

3) zapewnia zgodnoÊç programów operacyjnych
z przepisami Unii Europejskiej;

4) prowadzi, we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi ministra-
mi i zarzàdami województw, negocjacje z Komisjà
Europejskà majàce na celu uzgodnienie treÊci pro-
gramów operacyjnych;

5) wspó∏pracuje w zakresie przygotowywania regio-
nalnych programów operacyjnych, monitoruje
i kontroluje przebieg ich realizacji oraz zwraca si´
do zarzàdów województw z wnioskami dotyczàcy-
mi usprawnienia sposobu ich realizacji;

6)74) wyst´puje do Komisji Europejskiej z wnioskiem
o dokonanie przesuni´ç Êrodków mi´dzy progra-
mami operacyjnymi lub — na wniosek w∏aÊciwej
instytucji zarzàdzajàcej — mi´dzy priorytetami;

7)75) certyfikuje Komisji Europejskiej prawid∏owoÊç
poniesienia wydatków w ramach programów ope-
racyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu za-
pewnienia prawid∏owej realizacji tego procesu;

8) (uchylony);76)

9)77) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do
zatwierdzenia projekt narodowej strategii spójnoÊci;

10) prowadzi negocjacje z Komisjà Europejskà majàce
na celu uzgodnienie treÊci planów, o których mo-
wa w pkt 9;

11) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do za-
twierdzenia raporty o post´pach w realizacji pla-
nów, o których mowa w pkt 9, kierowane do Komi-
sji Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, w celu zapewnienia zgodnoÊci sposobu wdra-
˝ania programów operacyjnych z prawem Unii Euro-
pejskiej oraz spe∏niania wymagaƒ okreÊlanych przez
Komisj´ Europejskà, a tak˝e w celu zapewnienia jed-
nolitoÊci zasad wdra˝ania programów operacyjnych,
mo˝e, z uwzgl´dnieniem art. 26, wydaç wytyczne do-
tyczàce programów operacyjnych w zakresie:

1) szczegó∏owego opisu priorytetów programu ope-
racyjnego;

1a)78) prowadzenia negocjacji z Komisjà Europejskà
programów operacyjnych i ich zmian;

2) trybu dokonywania wyboru projektów; 

3) kwalifikacji osób uczestniczàcych w wyborze pro-
jektów; 

4) trybu dokonywania p∏atnoÊci i rozliczeƒ;

4a)79) kwalifikowania wydatków w ramach progra-
mów operacyjnych;

———————
69) Przez art. 6 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
70) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 6 pkt 29 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 1. 

71) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
72) Przez art. 6 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 31 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 31 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 31 lit. b tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
76) Przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 7.
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 31 lit. b tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
78) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. c tiret pierwsze ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
79) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. c tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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4b)79) spraw zwiàzanych z przygotowaniem projek-
tów inwestycyjnych, w tym projektów generujà-
cych dochód;

4c)79) wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego;

5) trybu monitorowania post´pów realizacji progra-
mów operacyjnych;

5a)80) programowania dzia∏aƒ dotyczàcych mieszkal-
nictwa;

5b)80) post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko dla przedsi´wzi´ç wspó∏finanso-
wanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych;

6) trybu i zakresu sprawozdawczoÊci z realizacji pro-
gramów operacyjnych;

6a)81) jednolitego systemu zarzàdzania i monitoro-
wania projektów indywidualnych, zgodnych
z art. 28 ust. 1;

6b)81) informacji i promocji;

7) sposobu oceny programów operacyjnych;

8) warunków technicznych gromadzenia i przekazy-
wania danych w formie elektronicznej;

9) kontroli realizacji programów operacyjnych;

9a)82) warunków certyfikacji oraz przygotowania pro-
gnoz wniosków o p∏atnoÊç do Komisji Europej-
skiej w Programach Operacyjnych w ramach
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007—2013;

9b)82) korekt finansowych w ramach programów
operacyjnych;

10) sposobu post´powania w razie wykrycia nieprawi-
d∏owoÊci;

11) innych spraw zwiàzanych z przygotowaniem
i wdra˝aniem programów operacyjnych.

3a.83) Wytyczne w zakresie trybu dokonywania
wyboru projektów nie mogà byç zmieniane na nieko-
rzyÊç wnioskodawców w trakcie trwania konkursu,
a w przypadku konkursów otwartych — zmiany nie
mogà wp∏ywaç negatywnie na rozpatrywanie wnios-
ków z∏o˝onych przed dniem dokonania zmiany. 

3b.83) Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przy-
padków, gdy koniecznoÊç wprowadzenia zmian wyni-
ka ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych lub przepisów
odr´bnych ustaw. W takim przypadku, dokonujàc
zmiany wytycznych minister w∏aÊciwy do spraw roz-

woju regionalnego wraz z publikacjà zmian podaje in-
formacj´ zawierajàcà ich uzasadnienie oraz termin, od
którego zmiany b´dà stosowane.

4. Wytyczne dotyczàce spraw, o których mowa
w ust. 3 pkt 1—4, minister w∏aÊciwy do spraw rozwo-
ju regionalnego przygotowuje po zasi´gni´ciu opinii
instytucji poÊredniczàcych.

5. W przypadku regionalnych programów opera-
cyjnych wytyczne dotyczàce spraw, o których mowa
w ust. 3, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego przygotowuje po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊci-
wej instytucji zarzàdzajàcej.

6. Wytyczne dotyczàce spraw, o których mowa
w ust. 3 pkt 4 i 10, minister rozwoju regionalnego
przygotowuje we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych.

7.84) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego:

1) podaje do publicznej wiadomoÊci, w szczególno-
Êci na swojej stronie internetowej oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej, treÊç wytycznych, o któ-
rych mowa w ust. 3, a tak˝e ich zmian;

2) og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” komunikat o miejscu
publikacji wytycznych oraz ich zmian, a tak˝e
o terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany
b´dà stosowane.

8. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnia
kontrol´ wykorzystania Êrodków pochodzàcych ze
êróde∏ zagranicznych, w tym z bud˝etu Unii Europej-
skiej.

9. Zadania ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego wynikajàce z ust. 2 pkt 7 mogà zostaç
przekazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnym porozumieniu.

Art. 35a.85) 1. W celu zapewnienia efektywnej ko-
ordynacji programowania i wdra˝ania polityki rozwo-
ju, a tak˝e strategicznego monitorowania i oceny in-
strumentów jej realizacji tworzy si´ Komitet Koordy-
nacyjny do spraw Polityki Rozwoju, zwany dalej „Ko-
mitetem Koordynacyjnym”, jako organ opiniodaw-
czo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 

2. Do zadaƒ Komitetu Koordynacyjnego nale˝y
w szczególnoÊci: 

1) okreÊlanie potrzeb i inicjowanie dzia∏aƒ w zakresie
programowania i realizacji polityki rozwoju;

2) ocena realizacji d∏ugookresowej i Êredniookreso-
wej strategii rozwoju kraju;

3) ocena spójnoÊci realizacji polityki rozwoju,
z uwzgl´dnieniem polityk unijnych;

———————
80) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. c tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
81) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. c tiret czwarte ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
82) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. c tiret piàte ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
83) Dodany przez art. 6 pkt 31 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 7.
85) Dodany przez art. 6 pkt 32 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
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4) ocena uwarunkowaƒ, wyzwaƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych rozwoju kraju;

5) ocena skutecznoÊci przyj´tych rozwiàzaƒ kszta∏to-
wania i realizacji polityki rozwoju;

6) monitorowanie realizacji strategii i programów,
w tym poszczególnych instrumentów dla prowa-
dzenia polityki rozwoju;

7) inicjowanie opracowywania prognoz i raportów
o rozwoju spo∏eczno-gospodarczym i terytorial-
nym;

8) ocena potencja∏u administracyjnego instytucji
uczestniczàcych w zarzàdzaniu procesami rozwoju
kraju;

9) formu∏owanie opinii i rekomendacji dotyczàcych
kszta∏towania oraz realizacji polityki rozwoju.

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy
Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego
przedstawiciel. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, sk∏ad Komitetu Koordynacyjnego oraz regula-
min jego pracy.

5. Przewodniczàcy Komitetu Koordynacyjnego
mo˝e zapraszaç do udzia∏u w pracach Komitetu osoby
nieb´dàce jego cz∏onkami, w szczególnoÊci przedsta-
wicieli strony samorzàdowej i partnerów spo∏eczno-
-gospodarczych, je˝eli wymaga tego zakres spraw b´-
dàcych przedmiotem prac Komitetu. 

Art. 35b.85) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwo-
ju regionalnego opracowuje, co 3 lata, raport o roz-
woju spo∏eczno-gospodarczym, regionalnym oraz
przestrzennym i przedk∏ada go Komitetowi Koordyna-
cyjnemu do zaopiniowania.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1,
przedk∏ada raport Radzie Ministrów, która przyjmuje
go w drodze uchwa∏y.

3. Raport zawiera w szczególnoÊci: 

1) analiz´ kierunków rozwojowych, w tym w zakresie
rozwoju regionalnego i przestrzennego;

2) ocen´ skutecznoÊci realizacji celów rozwoju kraju
wskazanych w strategiach i programach;

3) rekomendacje dla polityki rozwoju kraju,
z uwzgl´dnieniem rozwoju regionów, sektorów
lub dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a tak˝e
rekomendacje dotyczàce modyfikacji instrumen-
tów jej wdra˝ania.

4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowià
podstaw´ do aktualizacji obowiàzujàcych strategii
i programów.

5. Rada Ministrów przekazuje raport do wiadomo-
Êci Sejmu i Senatu.

Art. 35c.85) 1. Tworzy si´ Komitet do spraw Kontro-
li i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spój-
noÊci, zwany dalej „Komitetem”, jako organ opinio-
dawczo-doradczy ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju regionalnego w zakresie realizacji zadania,
o którym mowa w art. 35 ust. 8.

2. Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczególnoÊci:

1) wymiana informacji i doÊwiadczeƒ mi´dzy insty-
tucjà audytowà, instytucjà zarzàdzajàcà, instytucjà
certyfikujàcà oraz organami kontroli paƒstwowej
w zakresie przeprowadzonych kontroli;

2) opiniowanie planów kontroli instytucji zarzàdzajà-
cych programami operacyjnymi; 

3) opiniowanie zasad kontroli w zakresie weryfikacji
równoleg∏ego finansowania wydatków ponoszo-
nych w ramach ró˝nych programów wspólnoto-
wych oraz w ramach ró˝nych okresów programo-
wania;

4) proponowanie dzia∏aƒ na rzecz zwi´kszenia efek-
tywnoÊci kontroli przeprowadzanych w ramach
poszczególnych programów operacyjnych;

5) analiza sprawozdaƒ i raportów z kontroli w obsza-
rze funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci,
przekazywanych do Komisji Europejskiej.

3. W sk∏ad Komitetu wchodzà:

1) dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, w zakresie koordy-
nowania wdra˝ania funduszy strukturalnych oraz
w zakresie koordynowania regionalnych progra-
mów operacyjnych;

2) przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcych;

3) przedstawiciele instytucji audytowej;

4) przedstawiciele instytucji certyfikujàcej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego mo˝e powo∏aç w sk∏ad Komitetu przedstawicie-
li innych instytucji ni˝ wymienione w ust. 3.

5. Komitetowi przewodniczy minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego lub wyznaczony przez
niego przedstawiciel.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sk∏ad Komitetu
oraz regulamin jego prac.

7. Przewodniczàcy Komitetu mo˝e zapraszaç do
udzia∏u w pracach Komitetu osoby nieb´dàce jego
cz∏onkami, w tym w szczególnoÊci przedstawicieli
Najwy˝szej Izby Kontroli oraz innych paƒstwowych
organów kontroli, je˝eli wymaga tego zakres spraw
b´dàcych przedmiotem prac Komitetu.

Art. 35d.85) Funkcj´ instytucji audytowej pe∏ni Ge-
neralny Inspektor Kontroli Skarbowej.
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Art. 35e.85) 1. Beneficjent jest obowiàzany poddaç
si´ kontroli w zakresie prawid∏owoÊci realizacji pro-
jektu, przeprowadzanej przez instytucj´ zarzàdzajàcà,
instytucj´ poÊredniczàcà, instytucj´ wdra˝ajàcà, insty-
tucj´ certyfikujàcà, instytucj´ audytowà, przedstawi-
cieli Komisji Europejskiej oraz inne instytucje upraw-
nione do przeprowadzenia kontroli na podstawie od-
r´bnych przepisów.

2. Kontrole mogà byç przeprowadzane w ka˝dym
czasie od dnia otrzymania informacji o wy∏onieniu
projektu do dofinansowania do dnia up∏ywu 3 lat od
zamkni´cia programu operacyjnego lub do dnia up∏y-
wu 3 lat nast´pujàcych po roku, w którym dokonano
cz´Êciowego zamkni´cia programu operacyjnego.

3. Kontrole mogà byç przeprowadzane w siedzibie
kontrolujàcego, na podstawie dostarczonych doku-
mentów oraz w ka˝dym miejscu bezpoÊrednio zwiàza-
nym z realizacjà projektu.

4. Beneficjent jest obowiàzany udost´pniç pod-
miotom, o których mowa w ust. 1, dokumenty zwiàza-
ne z realizacjà projektu, zapewniç dost´p do pomiesz-
czeƒ i terenów, na których jest lub by∏ realizowany
projekt, dost´p do systemu teleinformatycznego
i wszystkich dokumentów informatycznych zwiàza-
nych z zarzàdzaniem projektem oraz udzielaç wszel-
kich wyjaÊnieƒ dotyczàcych realizacji projektu.

Art. 36. 1. Realizacja programów operacyjnych
podlega monitorowaniu przez Komitet Monitorujàcy.

2.86) Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego pe∏niàcy funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej pro-
gramem operacyjnym, w drodze zarzàdzenia,
a w przypadku regionalnego programu operacyjnego
zarzàd województwa w drodze uchwa∏y, powo∏uje Ko-
mitet Monitorujàcy zgodnie z art. 63 rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana-
wiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchyla-
jàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego oraz marsza∏ek województwa uczestniczà, po-
przez swoich przedstawicieli, w pracach Komitetu Mo-
nitorujàcego powo∏anego dla regionalnego programu
operacyjnego, o którym mowa w ust. 2. 

4. W pracach Komitetu Monitorujàcego powo∏a-
nego dla regionalnego programu operacyjnego,
o którym mowa w ust. 2, uczestniczà tak˝e przedsta-
wiciele Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Teryto-
rialnego. 

Art. 37.87) Do post´powania w zakresie ubiegania
si´ oraz udzielania dofinansowania na podstawie
ustawy ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa
lub ze Êrodków zagranicznych nie stosuje si´ przepi-
sów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po-
st´powania administracyjnego.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 38—50. (pomini´te).88)

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 51. 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia na lata 2007—2013, przyj´te przez Rad´ Ministrów
w dniu 29 listopada 2006 r., z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stajà si´ planem wykonawczym w rozumieniu
art. 5 pkt 811). 

2. Trybu i terminów uzgodnieƒ, o których mowa
w art. 11, nie stosuje si´ do Strategii Rozwoju Kraju
2007—2015, przyj´tej przez Rad´ Ministrów w dniu
29 listopada 2006 r.

3. Programy operacyjne obejmujàce okres progra-
mowania na lata 2007—2013, przyj´te przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´ programami opera-
cyjnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, przedstawi Radzie Ministrów informacj´
o niezb´dnym zakresie zmian w dokumentach, o któ-
rych mowa w ust. 1—3.

Art. 52. Do Narodowych Strategicznych Ram Od-
niesienia nie stosuje si´ art. 24 37).

Art. 53. (pomini´ty).88)

Art. 54.89) Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy progra-
my wojewódzkie, o których mowa w art. 11 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 43, stajà si´ regionalnymi
programami operacyjnymi w rozumieniu niniejszej
ustawy.

Art. 55. 1. Traci moc ustawa z dnia 20 marca
2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159,
poz. 1537, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701, z 2005 r. Nr 179,
poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 66,
poz. 472).

2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych na
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym do
umów i post´powaƒ sàdowych, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe. 

Art. 56. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia90), z wyjàtkiem art. 38, 39
i 44—50, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.

———————
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
88) Zamieszczone w obwieszczeniu.
89) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 7.
90) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 11 grudnia 2006 r.


