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Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 

 

 

USTAWA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1.  

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę 
politykę oraz tryb współpracy między nimi. 

2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Fun-
duszu Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7. 

 

Art. 2. 

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podej-
mowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 
kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 
regionalnej lub lokalnej. 

 

Art. 3. 

Politykę rozwoju prowadzą: 

1) Rada Ministrów; 

2) samorząd województwa; 

3) samorząd powiatowy i gminny. 

 

Art. 3a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii 
rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojo-
wych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez: 

1) podejmowanie inicjatyw w zakresie programowania strategicznego, w tym 
polityki rozwoju;  

2) programowanie i realizację polityki regionalnej; 

3) okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa w art. 9, w odniesieniu 
do celów i priorytetów średniookresowej strategii rozwoju kraju, oraz 
przedstawianie opinii o zgodności strategii i programów ze średniookresową 
strategią rozwoju kraju; 

4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym 
oraz przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie; 

Opracowano na pod-
stawie tj. Dz. U. z 
2009 r. Nr 84, poz. 
712, Nr 157, poz. 
1241, z 2011 r. Nr 
279, poz. 1644. 
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5) opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym 
oraz przestrzennym, o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacjami dla 
polityki rozwoju; 

6) wyznaczanie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregio-
nalnym wymagających interwencji państwa; 

7) inne instrumenty określone w odrębnych ustawach. 

 

Art. 4.  

1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy pro-
gramów służących osiąganiu celów, o których mowa w art. 2, z wykorzystaniem 
środków publicznych. 

2. (uchylony). 

3. Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów 
prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagra-
nicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu; 

2) instytucja zarządzająca – właściwego ministra, ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu ope-
racyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i re-
alizację programu operacyjnego; 

3) instytucja pośrednicząca – organ administracji publicznej lub inną jednostkę 
sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze poro-
zumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych 
z realizacją programu operacyjnego; instytucja pośrednicząca pełni funkcje 
instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78);  

4) instytucja wdrażająca – podmiot publiczny lub prywatny, któremu na pod-
stawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu 
operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjen-
tów; instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni rów-
nież funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylają-
cego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;   

4a) instytucja audytowa – organ administracji publicznej funkcjonalnie nieza-
leżny od instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony 
dla każdego programu operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację sku-
tecznego działania systemu zarządzania i kontroli; instytucja audytowa wy-
konuje zadania, o których mowa w art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne doty-
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czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999; 

5) kontrakt wojewódzki – umowę o dofinansowanie programu operacyjnego 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych 
lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na wa-
runkach określonych przez Radę Ministrów; 

6) kwalifikowalność wydatków – spełnienie przez wydatki poniesione w ra-
mach programów operacyjnych kryteriów: 

a) spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego,  

b) określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 
26 ust. 1 pkt 6,  

c) dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przy-
padku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych;  

7) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje 
związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.1)), 

samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 
jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049);  

8) (uchylony); 

9) projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na 
podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między benefi-
cjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją 
wdrażającą; 

10) (uchylony); 

 [11)2) system realizacji – zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestni-
czące w realizacji strategii rozwoju oraz programów, obejmujące zarządza-
nie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koor-
dynacji działań tych instytucji; system realizacji określa również środki od-
woławcze przysługujące wnioskodawcy w trakcie naboru projektów, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3.]  

 

Art. 6.  

1. Projekty strategii rozwoju podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu te-
rytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

2. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza w dzienniku o zasięgu 
krajowym oraz na swojej stronie internetowej informację o konsultacjach, a w 
szczególności zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i te-
maty spotkań i konferencji oraz adres strony internetowej, na której zamieszczo-
no projekt strategii rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
2) Utraci moc na podstawie wyroku TK z dn. 12.12.2011 r., sygn. akt P 1/11 (Dz. U. Nr 279, poz. 

1644). 

Pkt 11 w art. 5 utra-
ci moc z dn. 
28.06.2013 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 279, 
poz. 1644). 
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2a. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze regionalnym podmiot 
ogłasza informację o konsultacjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regio-
nalnym oraz na swojej stronie internetowej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, 
o którym mowa w ust. 2, wyrazić opinię do projektu. Nieprzedstawienie opinii w 
terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.  

4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, 
podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłasza-
nych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podają je do publicznej 
wiadomości na swojej stronie internetowej. 

 

Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju i programów uwzględnia się przepi-
sy dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania 
na środowisko, przeprowadzając postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko w przypadkach wymaganych przez te przepisy. 

 

Art. 7. (uchylony). 

Art. 8. (uchylony). 

 

Rozdział 2 

Strategie rozwoju 

 

Art. 9. 

Strategiami rozwoju są: 

1) długookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający główne 
trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 
oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat; 

2) średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podsta-
wowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecz-
nym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 
lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z 
uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej;  

3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowa-
nia, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średnio-
okresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, 
rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy 
programów. 

 

Art. 10. 

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności:  

1) główne trendy i wyzwania, wynikające zarówno z rozwoju wewnętrznego 
kraju, jak i zmian w jego otoczeniu zewnętrznym; 

2) kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspek-
tywie długookresowej z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospo-
darczego, środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego; 
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3) scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniające cele i zasa-
dy zrównoważonego rozwoju; 

4) uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przestrzennego rozwoju kraju; 

5) cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju i zagospodarowania kraju 
oraz sposoby ich realizacji. 

2. Długookresowa strategia rozwoju kraju w zakresie rozwoju przestrzennego okre-
śla również w szczególności: 

1) podstawowe elementy struktury przestrzennej kraju; 

2) zasady realizacji i koordynacji polityk zmierzających do zapewnienia ładu 
przestrzennego; 

3) rekomendacje do uwzględnienia w średniookresowej strategii rozwoju kra-
ju, w tym wskazania obszarów problemowych o znaczeniu krajowym. 

3. Długookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia uwarunkowania wynikające 
z członkostwa w Unii Europejskiej. 

 

Art. 11.  

1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej strategii rozwoju kraju 
koordynuje Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, projekt długookresowej strategii 
rozwoju kraju na kolejny okres, co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu 
objętego poprzednią długookresową strategią rozwoju kraju. 

3. W czasie trwania procedury opracowywania i uzgadniania długookresowej stra-
tegii rozwoju kraju Sejm i Senat mogą przeprowadzić debatę na temat polityki 
rozwoju. 

4. Długookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów 
w drodze uchwały. 

5. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przyjęciu przez Radę Mini-
strów długookresowej strategii rozwoju kraju. 

 

Art. 12.  

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju może zostać zaktualizowana w każdym 
terminie, jeżeli wymaga tego aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju. 

2. Do aktualizacji długookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się art. 11 ust. 1 i 
3-5. 

 

Art. 12a. 

1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kra-
ju, z uwzględnieniem stanu środowiska;  

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;  

3) informację o sposobie uwzględnienia rekomendacji wynikających z raportu 
ewaluacyjnego, zawierającego szacunkową ocenę skutków strategii, sporzą-
dzonego przed rozpoczęciem jej realizacji;  

4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym;  

5) wskaźniki realizacji;  
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6) określenie kierunków polityki państwa służących osiąganiu celów strate-
gicznych polityki rozwoju; 

7) określenie kierunków interwencji podmiotów, o których mowa w art. 3, słu-
żącej osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju; 

8) wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregio-
nalnym wymagających interwencji państwa; 

9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych. 

2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest opracowywany i uzgadnia-
ny przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z 
właściwymi ministrami. 

3.  Średniookresowa strategia rozwoju kraju ustala strategiczne zadania państwa i 
zasady uwzględniania ich w programach. 

4. Średniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia ustalenia zawarte w długo-
okresowej strategii rozwoju kraju. 

5.  Przepisy art. 11 ust. 3-5 oraz art. 12 stosuje się odpowiednio. 

6.  Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każde-
go roku, informację o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, z 
uwzględnieniem stopnia osiągnięcia celów długookresowej strategii rozwoju 
kraju w roku poprzednim.  

7.  Średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co 
najmniej raz na cztery lata. 

 

Art. 13. 

1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, są spójne ze średniookresową 
strategią rozwoju kraju i określają w szczególności: 

1)  diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem stra-
tegicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań prze-
strzennych; 

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;  

4) wskaźniki realizacji;  

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w uję-
ciu wojewódzkim lub terytorialnym;  

6) systemy realizacji i ramy finansowe.  

2.  Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą obejmować okres wy-
kraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze oraz mogą zawierać 
elementy inne niż określone w ust. 1, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzyna-
rodowych.  

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, obejmują 
okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii roz-
woju kraju, w strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obo-
wiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

 

Art. 14. 

1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgad-
nia właściwy minister, z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania na-
łożonego przez Radę Ministrów, i przedkłada go ministrowi właściwemu do 
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spraw rozwoju regionalnego, w celu zaopiniowania pod względem zgodności ze 
średniookresową strategią rozwoju kraju, z wyłączeniem przypadków, gdy pro-
jekt strategii rozwoju opracowuje i uzgadnia zarząd województwa. 

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Mini-
strów opinię dotyczącą zgodności projektu strategii rozwoju, o której mowa w 
art. 9 pkt 3, ze średniookresową strategią rozwoju kraju, w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania projektu. 

3. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, przyjmuje, w drodze uchwały 
Rada Ministrów, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 2, lub sejmik woje-
wództwa. 

 

Art. 14a. 

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, odnoszącymi się do regio-
nów są w szczególności: 

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 samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1590, z późn. zm.3)). 

2.  Projekty krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz strategii ponadregional-
nych opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsulta-
cji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i go-
spodarczymi.  

3. Krajowa strategia rozwoju regionalnego oraz strategie ponadregionalne są 
przyjmowane przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, na okres niewykracza-
jący poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.  

 

Art. 14b. 

1. Krajowa strategia rozwoju regionalnego określa:  

1)  uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego; 

2)  politykę państwa wobec regionów, ich grup lub obszarów problemowych; 

3)  zasady oraz mechanizmy współpracy oraz koordynacji działań podejmowa-
nych przez Radę Ministrów na poziomie krajowym, z działaniami podej-
mowanymi przez samorząd terytorialny na poziomie regionu. 

2.  Krajowa strategia rozwoju regionalnego zawiera w szczególności elementy, o 
których mowa w art. 12a ust. 1, w ujęciu regionalnym oraz uwzględnia ustalenia 
zawarte w: 

1)  średniookresowej strategii rozwoju kraju; 

2)  innych strategiach rozwoju.  

 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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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  Art. 14c. 

W celu zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce tworzy się 
dokument, o którym mowa w tytule II w rozdziale II rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwany 
dalej „narodową strategią spójności”. 

 

Art. 14d. 

Zasady wieloletniego finansowania realizacji polityki rozwoju określają przepisy o 
finansach publicznych. 

 

Rozdział 3 

Programy operacyjne i programy rozwoju 

 

Art. 15. 

1. Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawia-
nymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii 
rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane 
do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowią-
cym element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji 
odpowiedniego organu.  

2.  Średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie rozwoju, o których mo-
wa w art. 9 pkt 3, mogą być realizowane również na podstawie umów lub poro-
zumień międzynarodowych, odrębnych programów, w tym programów opera-
cyjnych oraz programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca 
Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) i programów, o których 
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z 
dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustano-
wienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 
z 09.01.2006, str. 1), oraz instrumentów prawnych i finansowych, o których 
mowa w przepisach Unii Europejskiej. 

3.  Realizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie, o którym mowa 
w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w umowach lub porozumieniach 
międzynarodowych, a także w odrębnych programach, w tym operacyjnych oraz 
instrumentach finansowych, o których mowa w ust. 2, realizowanych na pod-
stawie przepisów Unii Europejskiej tam wskazanych, dotyczących tych progra-
mów oraz na podstawie właściwych decyzji Komisji Europejskiej. 

4. Programami są:  

1) programy operacyjne – dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego prze-
pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, realizujące cele zawarte w narodowej 
strategii spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3; 
programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne 
programy operacyjne; 
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2) programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach roz-
woju, o których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 
oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach pu-
blicznych. 

5. Funkcję instytucji zarządzającej dla programów, o których mowa w ust. 2, dla 
których instytucja zarządzająca została umiejscowiona w Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, pełni minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego. W przypadku gdy w programach, zgodnie z odpo-
wiednią decyzją Komisji Europejskiej, instytucja zarządzająca znajduje się poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw rozwoju re-
gionalnego pełni rolę koordynatora krajowego. 

6.  Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje przed je-
go przyjęciem raport ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację skuteczno-
ści i efektywności realizacji programu.  

7.  Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do wiadomo-
ści odpowiednio Radzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz z projek-
tem programu.  

8.  Instytucja opracowująca program może, w uzasadnionych przypadkach, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, odstąpić od 
opracowywania raportu, o którym mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę w szczegól-
ności wartość nakładów przewidzianych na realizację danego programu, wysoki 
stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziaływania na gospodarkę i 
społeczeństwo. 

 

Art. 16. 

Program obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookre-
sowej strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, 
które realizuje. 

 

Art. 17. 

1. Program określa w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objęte-
go programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o 
którym mowa w art. 15 ust. 6;  

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii 
rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których 
mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi wskaźnikami;  

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w uję-
ciu wojewódzkim; 

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów 
szczegółowych; 

5) plan finansowy, w tym: 

a) źródła finansowania realizacji programu, 

b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i 
jej podział między poszczególne priorytety, 

c) informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i 
priorytetów; 
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6) podstawowe założenia systemu realizacji. 

2.  W przypadku programów operacyjnych uwzględnia się wymagania określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiają-
cym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylają-
cym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

3. Sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze 
środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają 
przepisy o finansach publicznych. 

4. W przypadku gdy źródłem dofinansowania w ramach programu operacyjnego są 
środki pochodzące z funduszy celowych, dofinansowanie w tym zakresie odby-
wa się na podstawie przepisów dotyczących tych funduszy. 

 

Art. 18. 

Projekt programu opracowuje oraz uzgadnia: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z wła-
ściwymi ministrami – w przypadku krajowego programu operacyjnego; 

2) zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw roz-
woju regionalnego – w przypadku regionalnego programu operacyjnego; 

3) właściwy minister lub zarząd województwa – w przypadku programu roz-
woju.  

 

Art. 19.  

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Mini-
strów opinię o zgodności projektu programu rozwoju opracowanego przez wła-
ściwego ministra ze średniookresową strategią rozwoju kraju. 

2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany 
przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego, o której mowa w ust. 1. 

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyj-
mowany przez zarząd województwa w drodze uchwały. 

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest przyjmowany przez Radę Mini-
strów, w drodze uchwały, przed skierowaniem do Komisji Europejskiej.  

5. Krajowy program operacyjny po przyjęciu przez Komisję Europejską, w drodze 
decyzji, jest przekazywany do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programów roz-
woju lub krajowych programów operacyjnych. 

7. Właściwy minister opracowujący program rozwoju lub minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” komunikat o: 

1) w przypadku programów rozwoju opracowywanych przez właściwego mi-
nistra: 

a) podjęciu przez Radę Ministrów uchwały o przyjęciu programu rozwoju 
lub jego zmian, 

b) adresie strony internetowej, na której właściwy minister opracowujący 
program rozwoju zamieści treść programu rozwoju oraz zmian do tego 
programu, 
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c) terminie, od którego program rozwoju opracowany przez właściwego 
ministra lub jego zmiany będą stosowane; 

2) w przypadku krajowych programów operacyjnych: 

a) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej krajowy 
program operacyjny lub jego zmiany, 

b) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści 
treść krajowego programu operacyjnego oraz zmian do tego programu, 

c) terminie, od którego krajowy program operacyjny lub jego zmiany będą 
stosowane. 

8. Właściwy zarząd województwa ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
komunikat o: 

1)  podjęciu przez zarząd województwa uchwały o przyjęciu programu rozwoju 
opracowanego przez zarząd województwa lub jego zmian; 

2) adresie strony internetowej, na której zarząd województwa zamieści treść 
programu rozwoju oraz zmian do tego programu; 

3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane. 

 

Art. 19a. 

1. Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu teryto-
rialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.  

2. Przepisy art. 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 20.  

1. Projekt regionalnego programu operacyjnego, przewidującego dofinansowanie 
pochodzące z budżetu państwa przygotowuje oraz uzgadnia zarząd wojewódz-
twa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Zarząd województwa przyjmuje projekt regionalnego programu operacyjnego w 
drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską. 

2a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, wykonując zadania państwa 
członkowskiego, prowadzi negocjacje regionalnych programów operacyjnych z 
Komisją Europejską, w uzgodnieniu oraz przy udziale przedstawiciela instytucji 
zarządzającej regionalnym programem operacyjnym. 

2b. Regionalny program operacyjny, po przyjęciu przez Komisję Europejską, w dro-
dze decyzji, jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju re-
gionalnego do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

3. Instytucja zarządzająca ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym regional-
ny program operacyjny. 

3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany regionalnych 
programów operacyjnych. 

3b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o: 

1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej regionalny pro-
gram operacyjny lub jego zmiany; 

2) terminie, od którego regionalny program operacyjny lub jego zmiany będą 
stosowane. 

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go, określa, w drodze uchwały, zakres i warunki dofinansowania programu 
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opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa lub ze źródeł zagranicznych. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem woje-
wództwa kontrakt wojewódzki, w zakresie i na warunkach określonych w 
uchwale, o której mowa w ust. 4. 

5a. Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu realizacji programów lub przedsię-
wzięć wymagających dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa. 

6. Kontrakt wojewódzki powinien określać, co najmniej: 

1) kwotę dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych; 

2) warunki przekazywania środków; 

3) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środ-
ków; 

4) zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji kontraktu;  

5) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego kontroli i monitoringu nad realizacją kontraktu wojewódzkiego. 

7. Kontrakt wojewódzki określa również kwotę: 

1) dofinansowania części zadań realizowanych przez samorząd wojewódzki w 
ramach krajowego programu operacyjnego; 

2) wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji 
regionalnego programu operacyjnego. 

8. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w kon-
trakcie wojewódzkim, w szczególności dotyczące nadzoru nad prawidłowością 
wykorzystania przekazanych środków, mogą zostać przekazane właściwemu 
miejscowo wojewodzie, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, 
którego kopię minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje za-
rządowi województwa w terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia. 

9. Zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 czerwca 
każdego roku, informację o realizacji regionalnego programu operacyjnego w 
roku poprzednim. 

 

Art. 20a. 

1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jednostek sa-
morządu terytorialnego, nieujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym 
programie operacyjnym mogą być finansowane z dotacji celowych budżetu pań-
stwa w przypadku, jeżeli działania te: 

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regio-
nu, lub 

2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

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

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, lub 

2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  

 – z jednostkami samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepi-
sach o finansach publicznych. 
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Art. 21. 

1. W zakresie, w którym finansowanie projektów w ramach programów stanowi 
pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiające-
go Wspólnotę Europejską albo pomoc de minimis, do tego finansowania mają 
zastosowanie szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. 

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w ust. 1, są instytucje zarzą-
dzające, instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające lub beneficjenci. 

3. Właściwy minister albo minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w 
zakresie programów operacyjnych, w ramach których zarząd województwa pełni 
funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej, określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, 
o której mowa w ust. 1, mając w szczególności na uwadze konieczność zapew-
nienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności, w przy-
padku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowych warunków i trybu 
udzielania tej pomocy. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nieobjęta przepisami, o których mowa w ust. 3, 
lub innymi przepisami wydanymi na podstawie odrębnych ustaw, stanowi po-
moc indywidualną, a jej przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania określa 
decyzja lub umowa o dofinansowanie projektu. 

 

Rozdział 4 

(uchylony) 

 

Rozdział 5 

Realizacja programów operacyjnych 

 

Art. 25. 

Za prawidłową realizację programu odpowiada: 

1)  w przypadku programu operacyjnego – instytucja zarządzająca, którą jest 
odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd 
województwa; 

2) w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister lub za-
rząd województwa. 

 

Art. 26.  

1. Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności: 

1) wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999; 

2) przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego 
oraz jego zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1; 

3) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia 
propozycji kryteriów wyboru projektów; 
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4) wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które będą 
dofinansowane w ramach programu operacyjnego;  

5) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podej-
mowanie decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2; 

6) określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowa-
niem w ramach programu operacyjnego; 

7) określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków obję-
tych dofinansowaniem; 

8) określenie systemu realizacji programu operacyjnego; 

9) (uchylony); 

10) zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu 
operacyjnego, pochodzącymi z budżetu państwa, budżetu województwa lub 
ze źródeł zagranicznych;  

11) dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz benefi-
cjentów; 

12) monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego 
oraz stopnia osiągania jego celów; 

13) opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji zmian w programie operacyj-
nym; 

14)  prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli re-
alizacji poszczególnych dofinansowanych projektów;  

15) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o 
zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub za-
dań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych; 

15a) ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiają-
cego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

16) zapewnienie właściwej informacji i promocji programu operacyjnego.  

2. Instytucja zarządzająca, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, powinna 
uwzględniać zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii benefi-
cjentów w ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł stosowanych 
przy ocenie projektów. 

3. Instytucja zarządzająca ogłasza komunikat: 

1) w przypadku krajowego programu operacyjnego – w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o: 

a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści 
treść szczegółowego opisu priorytetów krajowego programu operacyj-
nego lub jego zmian, 

b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów programu operacyj-
nego lub jego zmiany będą stosowane, 

c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów; 

2) w przypadku regionalnego programu operacyjnego – w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym o: 

a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści 
treść szczegółowego opisu priorytetów regionalnego programu opera-
cyjnego lub jego zmian, 
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b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów regionalnego pro-
gramu operacyjnego lub jego zmiany będą stosowane, 

c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów. 

 

Art. 27.  

1. Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji po-
średniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego, a w 
szczególności: 

1) przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegóło-
wego opisu priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 
35 ust. 3 pkt 1; 

2) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu propozycji kryte-
riów wyboru projektu; 

3) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą 
dofinansowane w ramach programu operacyjnego; 

4) zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu; 

5) kontrolę realizacji dofinansowanych projektów; 

6) dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz benefi-
cjentów; 

6a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację progra-
mów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach pu-
blicznych; 

7) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; 

8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.  

2. Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji za-
dań powierzonych instytucji pośredniczącej. 

3. Instytucja zarządzająca zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach 
powierzonych zadań, opracowane przez instytucję pośredniczącą. 

4. Instytucja zarządzająca lub, za jej zgodą instytucja pośrednicząca lub instytucja 
wdrażająca może powierzyć realizację czynności technicznych związanych z 
obsługą swoich zadań innym podmiotom na podstawie odpowiednio porozumie-
nia lub umowy. 

5. Do realizacji czynności technicznych, o których mowa w ust. 4, powierzanych 
jednostce sektora finansów publicznych lub fundacjom, których jedynym funda-
torem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 
późn. zm.4)). W takim przypadku instytucja zarządzająca lub instytucja pośred-
nicząca pokrywa poniesione przez te jednostki lub fundacje niezbędne koszty 
wykonania tych czynności. 

 

Art. 28.  

1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryte-
riami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty: 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 



©Kancelaria Sejmu  s. 16/29 

2012-03-21 

1) indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wska-
zywane przez instytucję zarządzającą;  

2) systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej – polegające na 
realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odręb-
nych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami 
strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów; 

3) wyłonione w trybie konkursu. 

1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w przypadku krajowych pro-
gramów operacyjnych: 

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

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” komunikat o adresie strony internetowej, na której instytucja zarządza-
jąca zamieści listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmia-
ny. 

1b. Zarząd województwa w przypadku regionalnych programów operacyjnych:  

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

2) ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o adresie strony 
internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści listę projektów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany. 

2. Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca jest jednocześnie be-
neficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowa-
nie projektu lub decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą lub instytucję po-
średniczącą, zgodnie z przyjętym systemem realizacji dla danego programu ope-
racyjnego. W przypadku gdy instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest sa-
morząd województwa decyzja podejmowana jest w formie uchwały zarządu wo-
jewództwa. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Dokumenty stanowiące system realizacji programu operacyjnego, a także ich 
zmiany podlegają publikacji na stronach internetowych właściwej instytucji za-
rządzającej.  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie mogą być zmieniane na niekorzyść 
wnioskodawcy w trakcie trwania określonej tury konkursu, w zakresie w jakim 
dotyczą tego konkursu, a w przypadku konkursów otwartych – ich zmiana nie 
może mieć negatywnego wpływu na rozpatrzenie złożonego przed dokonaniem 
tej zmiany wniosku o dofinansowanie.  

7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność dokonania 
zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych 
ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany w systemie realizacji, właściwa 
instytucja zarządzająca wraz z publikacją tych zmian podaje informację zawiera-
jącą ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany te będą stosowane. 

8. Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie 
trwania konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinan-
sowanie lub zakończenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, 
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nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.5)). 

9. W ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być także projekty, o 
których mowa w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). 

 

Art. 28a. 

1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakre-
sie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, 
przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne 
lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partner-
skim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub 
na podstawie odrębnych przepisów. 

2.  Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinan-
sowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w 
zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską. 

3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska okre-
śla w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projek-
tem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na po-
krycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w 
ramach projektu. 

4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy part-
nerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje 
wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady 
przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowią-
zany do: 

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lo-
kalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien 
być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego 
partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera 
w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o po-
dobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania 
projektu; 

3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partner-
stwie oraz zakresu zadań partnerów. 

 

Art. 29.  

1. Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, w 
celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie, o którym mowa w art. 
28 ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje obejmujące: 

1) rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; 

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; 

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

5) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została usta-
lona; 

6) kryteria wyboru projektów; 

7) termin rozstrzygnięcia konkursu; 

8) wzór wniosku o dofinansowanie projektu; 

9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;  

 10) wzór umowy o dofinansowanie projektu; 

11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w 
ramach systemu realizacji programu operacyjnego. 

3. Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca w 
dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub 
regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określo-
ne w ust. 2 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której za-
mieszczono ogłoszenie o konkursie. 

4. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjenta-
mi wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoław-
czych przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spo-
wodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakła-
dać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków. 

4a. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany 
wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw. 

5. (uchylony). 

 

Art. 30. 

1. Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu 
zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej 
imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo decyzja, o której 
mowa w art. 28 ust. 2.  

2. Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, określają warunki dofinansowa-
nia projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane. 

 

Art. 30a. 

1. Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji 
programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu: 

1)  który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifi-
kowany do dofinansowania, oraz 

2) którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na reali-
zację poszczególnych działań i priorytetów w ramach programu operacyj-
nego.  

2.  Instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, zgodnie z sys-
temem realizacji programu operacyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej 
listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, które zostały zakwalifi-
kowane do dofinansowania.  

3. Właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, pisemnie informuje wnioskodawcę 
o wynikach oceny jego projektu. 
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Art. 30b. 

1.6) W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawca, po otrzymaniu infor-
macji, o której mowa w art. 30a ust. 3, może wnieść środki odwoławcze przewi-
dziane w systemie realizacji programu operacyjnego, w terminie, trybie i na wa-
runkach tam określonych. W takim przypadku w pisemnej informacji, o której 
mowa w art. 30a ust. 3, właściwa instytucja zamieszcza uzasadnienie wyników 
oceny projektu oraz pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego, 
wraz ze wskazaniem terminu przysługującego na jego wniesienie, sposobie 
wniesienia oraz właściwej instytucji, do której środek ten należy wnieść.  

2.7) System realizacji programu operacyjnego musi uwzględniać co najmniej jeden 
środek odwoławczy przysługujący wnioskodawcy w trakcie ubiegania się o do-
finansowanie.  

3. W rozpatrywaniu środków odwoławczych nie mogą brać udziału osoby, które na 
jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projek-
tem, w tym były zaangażowane w jego ocenę.  

4. Właściwa instytucja informuje wnioskodawcę na piśmie o wynikach procedury 
odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego wraz z 
pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c.  

5. Nie podlegają rozpatrzeniu środki odwoławcze, jeżeli mimo prawidłowego po-
uczenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wniesione: 

1)  po terminie; 

2)  w sposób sprzeczny z pouczeniem; 

3)  do niewłaściwej instytucji.  

 

Art. 30c. 

1.8) Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji 
programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku pro-
cedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjne-
go, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść 
skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.9)).  

                                                 
6) Zdanie pierwsze, na podstawie wyroku TK z dn. 12.12.2011 r., sygn. akt P 1/11 (Dz. U. Nr 279, 

poz. 1644), utraci moc z dniem 28.06.2013 r. w zakresie, w jakim dopuszcza uregulowanie środków 
odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w toku postępowania o dofinansowanie z programu 
operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa. 

7) Utraci moc z dniem 28.06.2013 r., na podstawie wyroku TK z dn. 12.12.2011 r., sygn. akt P 1/11 
(Dz. U. Nr 279, poz. 1644), w zakresie, w jakim dopuszcza uregulowanie środków odwoławczych 
przysługujących wnioskodawcy w toku postępowania o dofinansowanie z programu operacyjnego 
poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa. 

8) Utraci moc z dniem 28.06.2013 r., na podstawie wyroku TK z dn. 12.12.2011 r., sygn. akt P 1/11 
(Dz. U. Nr 279, poz. 1644), w zakresie, w jakim uzależnia prawo do skorzystania ze skargi do sądu 
administracyjnego od wyczerpania środków odwoławczych przewidzianych w aktach niebędących 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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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2.  Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 
14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bezpo-
średnio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z komplet-
ną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z in-
formacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoław-
czych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4. Skarga podlega opłacie 
sądowej. 

3. W wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, sąd może: 

1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona 
w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczą-
cą; 

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono 
bezprzedmiotowe. 

4. Sąd rozstrzyga sprawę w zakresie, o którym mowa 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 opłaty sądowej w terminie, o którym mowa w ust. 2  

 – powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. 

 

Art. 30d. 

1. Wnioskodawca lub właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca może 
wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
Przepis art. 30c ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej 
wniesienia. Przepis art. 30c ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie 
wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 
30b ust. 1 i 4.  

 

Art. 30e. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administra-
cyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, 
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-
122, 146, 150 i 152 tej ustawy. 

 

Art. 30f. 

Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 30a-30e, nie wstrzymuje zawierania 
umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinanso-
wania.  
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Art. 30g. 

Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a tak-
że w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej. 

 

Art. 31. 

1. W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie wyboru 
projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjali-
styczną wiedzę lub umiejętności z poszczególnych dziedzin objętych progra-
mem operacyjnym.  

2.  Ekspertem może zostać osoba, która: 

1)  korzysta z pełni praw publicznych; 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 
za umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) spełnia inne wymogi określone w systemie realizacji programu operacyjne-
go. 

3. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.10)) dotyczące wyłącze-
nia pracownika oraz organu. 

4. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji korzystającej 
z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących 
wyłączenie go z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy, o której mowa 
w ust. 3, oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione 
wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny. 
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem 
oświadczenia. 

5.  Instytucja zarządzająca może tworzyć i prowadzić bazę ekspertów. 

6.  Instytucja zarządzająca udostępnia utworzoną bazę ekspertów na swojej stronie 
internetowej oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regio-
nalnego dane w niej zawarte. 

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

8.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego tworzy i prowadzi centralną 
bazę ekspertów, na podstawie danych przekazanych przez instytucje zarządzają-
ce oraz udostępnia ją na swoich stronach internetowych.  

9.  Baza ekspertów oraz centralna baza ekspertów, zawierają następujące dane: 

1)  imię i nazwisko eksperta; 

2) dziedzinę objętą programem operacyjnym, w której specjalizuje się ekspert; 

3)  adres poczty elektronicznej eksperta. 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  
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10. Instytucja zarządzająca może przekazać kompetencje w zakresie tworzenia i 
prowadzenia bazy ekspertów instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu pro-
gramu operacyjnego. 

11.  Umieszczenie danych eksperta w bazie ekspertów i w centralnej bazie ekspertów 
wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, która zawiera również 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.  

12. Instytucja zarządzająca, przekazując ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego dane, o których mowa w ust. 8, dołącza do nich zgodę na umiesz-
czenie danych eksperta w centralnej bazie ekspertów, o której mowa w ust. 11.  

 

Art. 32. 

1. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może zawrzeć z instytucją 
wdrażającą porozumienie lub umowę o realizacji powierzonych jej zadań, w tym 
o wydawaniu decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację progra-
mów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicz-
nych. 

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o finansach pu-
blicznych dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i in-
nych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwro-
towi. 

3. (uchylony). 

4.  Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy okre-
ślone w przepisach o finansach publicznych dotyczących umowy o dofinanso-
wanie projektu oraz określają w szczególności: 

1) zadania instytucji wdrażającej objęte dofinansowaniem środkami programu 
operacyjnego; 

2) kwotę dofinansowania; 

3) warunki przekazania środków; 

4) sposób wykonywania przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredni-
czącą nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.   

5. Instytucja wdrażająca realizuje zadania dofinansowane w ramach programu ope-
racyjnego w sposób określony w odrębnych przepisach dotyczących jej działal-
ności.  

 

Art. 33. (uchylony). 

 

Art. 34. (uchylony). 

 

Art. 35.  

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację 
wykorzystania środków zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, 
przeznaczonych na dofinansowanie programów operacyjnych, z wyjątkiem pro-
gramów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w szczególności: 

1) wykonuje, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadania państwa członkowskie-
go określone w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999;  

2) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, po zasięgnię-
ciu opinii właściwego ministra albo zarządu województwa, propozycję po-
działu środków budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej między poszczególne programy operacyjne;  

3) zapewnia zgodność programów operacyjnych z przepisami Unii Europej-
skiej; 

4) prowadzi, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami woje-
wództw, negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie tre-
ści programów operacyjnych; 

5) współpracuje w zakresie przygotowywania regionalnych programów opera-
cyjnych, monitoruje i kontroluje przebieg ich realizacji oraz zwraca się do 
zarządów województw z wnioskami dotyczącymi usprawnienia sposobu ich 
realizacji; 

6) występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie przesunięć 
środków między programami operacyjnymi lub – na wniosek właściwej in-
stytucji zarządzającej – między priorytetami; 

7) certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w 
ramach programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu za-
pewnienia prawidłowej realizacji tego procesu; 

8) (uchylony); 

9) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt naro-
dowej strategii spójności; 

10) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie tre-
ści planów, o których mowa w pkt 9; 

11) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raporty o po-
stępach w realizacji planów, o których mowa w pkt 9, kierowane do Komi-
sji Europejskiej. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodno-
ści sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej 
oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu 
zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych, może, z 
uwzględnieniem art. 26, wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych w 
zakresie: 

1) szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego; 

1a) prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych i 
ich zmian; 

2) trybu dokonywania wyboru projektów;  

3) kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów;  

4) trybu dokonywania płatności i rozliczeń; 

4a) kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych; 

4b) spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym pro-
jektów generujących dochód; 

4c) wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5) trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych; 
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5a) programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; 

5b) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię-
wzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów ope-
racyjnych; 

6) trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych; 

6a) jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidual-
nych, zgodnych z art. 28 ust. 1; 

6b) informacji i promocji; 

7) sposobu oceny programów operacyjnych; 

8) warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie 
elektronicznej; 

9) kontroli realizacji programów operacyjnych; 

9a) warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 
Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; 

9b) korekt finansowych w ramach programów operacyjnych; 

10) sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości; 

11) innych spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów ope-
racyjnych. 

3a. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania wyboru projektów nie mogą być zmie-
niane na niekorzyść wnioskodawców w trakcie trwania konkursu, a w przypadku 
konkursów otwartych – zmiany nie mogą wpływać negatywnie na rozpatrywanie 
wniosków złożonych przed dniem dokonania zmiany.  

3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność wprowa-
dzenia zmian wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odręb-
nych ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany wytycznych minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego wraz z publikacją zmian podaje informa-
cję zawierającą ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany będą stosowa-
ne. 

4. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje po zasięgnięciu opinii instytucji 
pośredniczących. 

5. W przypadku regionalnych programów operacyjnych wytyczne dotyczące spraw, 
o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przygotowuje po zasięgnięciu opinii właściwej instytucji zarządzającej. 

6. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 10, minister rozwo-
ju regionalnego przygotowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie interne-
towej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wytycznych, o których 
mowa w ust. 3, a także ich zmian; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” komunikat o miejscu publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także o 
terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany będą stosowane. 

8. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju re-
gionalnego zapewnia kontrolę wykorzystania środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej. 
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9. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust. 2 
pkt 7 mogą zostać przekazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach określo-
nych w odrębnym porozumieniu. 

 

Art. 35a. 

1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki 
rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realiza-
cji tworzy się Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju, zwany dalej 
„Komitetem Koordynacyjnym”, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Ra-
dy Ministrów.  

2.  Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szczególności:  

1) określanie potrzeb i inicjowanie działań w zakresie programowania i reali-
zacji polityki rozwoju; 

2) ocena realizacji długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju; 

3) ocena spójności realizacji polityki rozwoju, z uwzględnieniem polityk unij-
nych; 

4) ocena uwarunkowań, wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju kraju; 

5) ocena skuteczności przyjętych rozwiązań kształtowania i realizacji polityki 
rozwoju; 

6) monitorowanie realizacji strategii i programów, w tym poszczególnych in-
strumentów dla prowadzenia polityki rozwoju; 

7) inicjowanie opracowywania prognoz i raportów o rozwoju społeczno-gos-
podarczym i terytorialnym; 

8) ocena potencjału administracyjnego instytucji uczestniczących w zarządza-
niu procesami rozwoju kraju; 

9) formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących kształtowania oraz reali-
zacji polityki rozwoju. 

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy Prezes Rady Ministrów lub wy-
znaczony przez niego przedstawiciel.  

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, skład Komitetu Koordy-
nacyjnego oraz regulamin jego pracy. 

5. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego może zapraszać do udziału w pra-
cach Komitetu osoby niebędące jego członkami, w szczególności przedstawicieli 
strony samorządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, jeżeli wymaga tego 
zakres spraw będących przedmiotem prac Komitetu.  

 

Art. 35b. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, co 3 lata, raport 
o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym i przed-
kłada go Komitetowi Koordynacyjnemu do zaopiniowania. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po uzyskaniu opinii, o której 
mowa w ust. 1, przedkłada raport Radzie Ministrów, która przyjmuje go w dro-
dze uchwały. 

3. Raport zawiera w szczególności:  

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

2) ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju wskazanych w strate-
giach i programach; 
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3)  rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, z uwzględnieniem rozwoju regio-
nów, sektorów lub dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a także rekomen-
dacje dotyczące modyfikacji instrumentów jej wdrażania. 

4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę do aktualizacji obowiązu-
jących strategii i programów. 

5. Rada Ministrów przekazuje raport do wiadomości Sejmu i Senatu. 

 

Art. 35c. 

1. Tworzy się Komitet do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Fun-
duszu Spójności, zwany dalej „Komitetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie realizacji zada-
nia, o którym mowa w art. 35 ust. 8. 

2.  Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1)  wymiana informacji i doświadczeń między instytucją audytową, instytucją 
zarządzającą, instytucją certyfikującą oraz organami kontroli państwowej w 
zakresie przeprowadzonych kontroli; 

2) opiniowanie planów kontroli instytucji zarządzających programami opera-
cyjnymi;  

3) opiniowanie zasad kontroli w zakresie weryfikacji równoległego finanso-
wania wydatków ponoszonych w ramach różnych programów wspólnoto-
wych oraz w ramach różnych okresów programowania; 

4) proponowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności kontroli przepro-
wadzanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych; 

5) analiza sprawozdań i raportów z kontroli w obszarze funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności, przekazywanych do Komisji Europejskiej. 

3.  W skład Komitetu wchodzą: 

1)  dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
w zakresie koordynowania wdrażania funduszy strukturalnych oraz w za-
kresie koordynowania regionalnych programów operacyjnych; 

2) przedstawiciele instytucji zarządzających; 

3)  przedstawiciele instytucji audytowej; 

4)  przedstawiciele instytucji certyfikującej. 

4.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może powołać w skład Ko-
mitetu przedstawicieli innych instytucji niż wymienione w ust. 3. 

5.  Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze zarządze-
nia, skład Komitetu oraz regulamin jego prac. 

7.  Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu oso-
by niebędące jego członkami, w tym w szczególności przedstawicieli Najwyż-
szej Izby Kontroli oraz innych państwowych organów kontroli, jeżeli wymaga 
tego zakres spraw będących przedmiotem prac Komitetu. 

 

Art. 35d. 

Funkcję instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 
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Art. 35e. 

1. Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości reali-
zacji projektu, przeprowadzanej przez instytucję zarządzającą, instytucję po-
średniczącą, instytucję wdrażającą, instytucję certyfikującą, instytucję audytową, 
przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne instytucje uprawnione do prze-
prowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania infor-
macji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od za-
mknięcia programu operacyjnego lub do dnia upływu 3 lat następujących po ro-
ku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego. 

3.  Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie kontrolującego, na podstawie 
dostarczonych dokumentów oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z 
realizacją projektu. 

4.  Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, 
dokumenty związane z realizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń i te-
renów, na których jest lub był realizowany projekt, dostęp do systemu teleinfor-
matycznego i wszystkich dokumentów informatycznych związanych z zarządza-
niem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji pro-
jektu. 

 

Art. 36.  

1. Realizacja programów operacyjnych podlega monitorowaniu przez Komitet Mo-
nitorujący. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję instytucji za-
rządzającej programem operacyjnym, w drodze zarządzenia, a w przypadku re-
gionalnego programu operacyjnego zarząd województwa w drodze uchwały, 
powołuje Komitet Monitorujący zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz marszałek województwa 
uczestniczą, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach Komitetu Monitorujące-
go powołanego dla regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w ust. 
2.  

4. W pracach Komitetu Monitorującego powołanego dla regionalnego programu 
operacyjnego, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą także przedstawiciele Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 

Art. 37. 

Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania dofinansowania na pod-
stawie ustawy ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków zagra-
nicznych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego. 
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Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 38–50. (pominięte).11) 

 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 51.  

1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, przyjęte przez Ra-
dę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., z dniem wejścia w życie ustawy stają 
się planem wykonawczym w rozumieniu art. 5 pkt 8. 

2. Trybu i terminów uzgodnień, o których mowa w art. 11, nie stosuje się do Stra-
tegii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 li-
stopada 2006 r. 

3. Programy operacyjne obejmujące okres programowania na lata 2007-2013, przy-
jęte przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się programami operacyjnymi w 
rozumieniu niniejszej ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, przedstawi Radzie Ministrów informację o nie-
zbędnym zakresie zmian w dokumentach, o których mowa w ust. 1-3.  

 

Art. 52. 

Do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie stosuje się art. 24. 

 

Art. 53. (pominięty).12) 

 

Art. 54. 

Z dniem wejścia w życie ustawy programy wojewódzkie, o których mowa w art. 11 
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 43, stają się regionalnymi programami operacyj-
nymi 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 wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy, o której mowa w 
ust. 1, w tym do umów i postępowań sądowych, stosuje się przepisy dotychcza-
sowe.  

                                                 
11) Zamieszczone w obwieszczeniu. 
12) Zamieszczony w obwieszczeniu. 

pkt 8 w art. 5 uchy-
lony 

art. 24 uchylony 
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Art. 56. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38, 
39 i 44-50, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.  

 

 

 


