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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 549) 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 

 

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 Funduszu Rybackiego, z 

wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7.] 

<2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy 

wspierających sektory morski lub rybacki, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 

2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 

14l.> 

 

Art. 3a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z 

Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez: 

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

rozwoju; 

<1a) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania 

i negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, dokumentów programowych 

dotyczących okresów programowania Unii Europejskiej; 

1b) podejmowanie inicjatyw, opracowywanie, negocjowanie i podpisywanie 

programów współfinansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

1c) wykonywanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa;> 
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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; 

<3a) podejmowanie inicjatyw, programowanie i koordynowanie realizacji 

planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomach krajowym i 

regionalnym, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej; 

3b) podejmowanie inicjatyw, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej;> 

4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz 

przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie; 

<4a) koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju;> 

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 ponadregionalnym 

wymagających interwencji państwa;] 

7) inne instrumenty określone w odrębnych ustawach. 

 

Art. 4. 

[1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów 

służących osiąganiu celów, o których mowa w art. 2, z wykorzystaniem środków 

publicznych.] 

<1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i 

dokumentów programowych.> 

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 

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na 

podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu; 

<1a) dokumenty programowe – umowę partnerstwa oraz programy służące jej 

realizacji;> 

2) instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, 

zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu 

operacyjnego; 

3) instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego 

z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu 
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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 rozporządzenie (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 podstawie 

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja 

wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również 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 rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

4a) instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od 

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego 

programu operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania 

systemu zarządzania i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których 

mowa w art. 62 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 rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

<4b) koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju – koncepcję, o której 

mowa w art. 47 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.); 

4c) kontrakt terytorialny – umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, 

które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej 

województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także 

dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów 

służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności;> 

[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 warunkach określonych 

przez Radę Ministrów;] 

6) kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach 

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 przypadku 

programów finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

<6a) obszar funkcjonalny – obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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6b) obszar strategicznej interwencji państwa – obszar będący przedmiotem 

koncentracji działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym 

obszary wiejskie; 

6c) obszar problemowy – obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie 

którego identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-

gospodarczego tego obszaru i jego ludności;> 

[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.), 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);] 

<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.), 

samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), a także 

Rada Działalności Pożytku Publicznego;> 

<7a) programy służące realizacji umowy partnerstwa – programy: 

a) w zakresie polityki spójności – programy realizowane z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 

b) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających 

sektory morski lub rybacki;> 

8) (uchylony); 

9) projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na 

podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a 

instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 

<9a) umowa partnerstwa – umowę określającą uwarunkowania, cele i kierunki 

wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

przygotowaną z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych oraz 

zatwierdzoną przez Komisję Europejską;> 

10) (uchylony); 

11) (uchylony). 

 

[Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju i programów uwzględnia się przepisy 

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.] 
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<Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju, programów, umowy partnerstwa i 

programów służących realizacji umowy partnerstwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238).> 

 

<Art. 6b. 

1. Koordynacja i realizacja procesu ewaluacji polityki rozwoju, o których mowa w art. 

3a pkt 4a, polegają w szczególności na: 

1) prowadzeniu ewaluacji strategii rozwoju opracowywanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz instrumentów istotnych dla 

realizacji polityki rozwoju i na tej podstawie formułowaniu wniosków 

i rekomendacji w zakresie programowania i realizacji polityki rozwoju; 

2) opracowywaniu standardów i zaleceń dla ewaluacji strategii rozwoju oraz 

innych dokumentów. 

2. Standardy i zalecenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

3. W przypadku utworzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, w urzędzie go obsługującym, krajowej jednostki ewaluacyjnej 

zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje ta jednostka.> 

 

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;] 

<1) długookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający główne cele, 

wyzwania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, z uwzględnieniem 

zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat;> 

2) średniookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

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 uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, 

sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy programów.] 

<3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, 

cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub 

rozwoju przestrzennego, w tym obszarów funkcjonalnych.> 
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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 perspektywie 

długookresowej z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego; 

3) scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniające cele i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

4) uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przestrzennego rozwoju kraju; 

5) cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju i zagospodarowania kraju oraz 

sposoby ich realizacji.] 

<1. Długookresowa strategia rozwoju kraju określa w szczególności: 

1) główne cele, wyzwania i kierunki rozwoju kraju, wynikające z procesów 

zachodzących wewnątrz kraju, jak i zmian w jego otoczeniu zewnętrznym; 

2) kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego.> 

[2. Długookresowa strategia rozwoju kraju w zakresie rozwoju przestrzennego określa 

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 kraju, w tym 

wskazania obszarów problemowych o znaczeniu krajowym.] 

3. Długookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia uwarunkowania wynikające z 

członkostwa w Unii Europejskiej. 

 

<Art. 10a. 

1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, uwzględniają cele i kierunki 

zrównoważonego rozwoju kraju określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

2. Przed przyjęciem strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3, właściwy 

minister lub zarząd województwa przygotowują raport ewaluacyjny zawierający 

uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii.> 

 

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.] 
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3. W czasie trwania procedury opracowywania i uzgadniania długookresowej strategii 

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 Ministrów 

długookresowej strategii rozwoju kraju. 

 

Art. 12a. 

1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju, 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, sporządzonego 

przed rozpoczęciem jej realizacji;] 

[4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym;] 

<4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym wraz z pożądanymi 

wskaźnikami ich realizacji;> 

[5) wskaźniki realizacji;] 

[6) określenie kierunków polityki państwa służących osiąganiu celów strategicznych 

polityki rozwoju;] 

<6) określenie kierunków polityki państwa, w tym interwencji podmiotów, 

o których mowa w art. 3, służących osiągnięciu celów strategicznych polityki 

rozwoju;> 

[7) określenie kierunków interwencji podmiotów, o których mowa w art. 3, służącej 

osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;] 

[8) wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym 

wymagających interwencji państwa;] 

<8) określenie obszarów strategicznej interwencji państwa, w tym obszarów 

problemowych;> 

9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych. 

2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest opracowywany i uzgadniany 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 

długookresowej strategii rozwoju kraju.] 

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

<5. Przepisy art. 11 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.> 
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[6. Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każdego 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.] 

<7. Średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego 

sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.> 

<8. Do aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się odpowiednio 

ust. 2 oraz art. 11 ust. 3–5.> 

 

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 

strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań 

przestrzennych;] 

<1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem 

strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań 

przestrzennych i terytorialnych;> 

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

[3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;] 

<3) określenie celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym 

strategią wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem 

zróżnicowań przestrzennych lub terytorialnych;> 

[4) wskaźniki realizacji; 

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu 

wojewódzkim lub terytorialnym;] 

6) systemy realizacji i ramy finansowe. 

2. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą obejmować okres wykraczający 

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 międzynarodowych. 

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, obejmują okres 

wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, w 

strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania 

średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

 

[Art. 13a. 

System realizacji strategii rozwoju zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje 

uczestniczące w realizacji strategii, obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę 

i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań tych instytucji. 
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Art. 14. 

1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgadnia 

właściwy minister, z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez 

Radę Ministrów, i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, w celu zaopiniowania pod względem zgodności ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju, z wyłączeniem przypadków, gdy projekt strategii rozwoju 

opracowuje i uzgadnia zarząd województwa. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów 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 województwa.] 

<Art. 13a. 

System realizacji strategii rozwoju zawiera warunki i procedury obowiązujące w 

realizacji strategii. 

Art. 14. 

1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, opracowuje oraz uzgadnia 

właściwy minister, z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego 

przez Radę Ministrów, i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju oraz z zakresem określonym w art. 13 ust. 1, z wyłączeniem 

przypadków, gdy projekt strategii rozwoju opracowuje zarząd województwa. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju, o której 

mowa w art. 9 pkt 3. 

3. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

opinii o braku zgodności projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju lub z zakresem określonym w art. 13 ust. 

1, właściwy minister przygotowuje pisemne stanowisko do tej opinii. 

4. Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt 

strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 

1, oraz stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3. 

5. Rada Ministrów albo sejmik województwa przyjmuje, w drodze uchwały, strategię 

rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3.> 

 

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;] 

<2) politykę regionalną;> 

3) zasady oraz mechanizmy współpracy oraz koordynacji działań podejmowanych 

przez Radę Ministrów na poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi przez 

samorząd terytorialny na poziomie regionu. 
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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. 

 

<Rozdział 2a 

Dokumenty programowe 

Art. 14e. 

1. Projekt umowy partnerstwa opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego we współpracy w szczególności z: 

1) ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty umową partnerstwa; 

2) zarządami województw; 

3) partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

2. Projekt umowy partnerstwa opiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

3. Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie rozwoju, 

o których mowa w art. 9, oraz koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. 

4. Projekt umowy partnerstwa jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze 

uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego negocjuje z Komisją Europejską 

przyjęty przez Radę Ministrów projekt umowy partnerstwa. 

6. Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską jest przekazywana do 

wiadomości członkom Rady Ministrów. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o: 

1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej umowę 

partnerstwa; 

2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść umowy 

partnerstwa. 

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy partnerstwa. 

Art. 14f. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza sprawozdanie roczne z 

realizacji umowy partnerstwa w terminie 8 miesięcy od zakończenia każdego roku 

oraz przedkłada je Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa i Radzie Ministrów 

do wiadomości. 

2. Pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa, obejmujące lata 

2014 i 2015, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza w 2016 r. 

Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2022 r., minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego sporządza w 2023 r. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, w latach 2017 i 2019, 

sprawozdania z postępu realizacji umowy partnerstwa i przedkłada je Komitetowi 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

do spraw Umowy Partnerstwa oraz Radzie Ministrów do wiadomości, a także 

przedstawia je Komisji Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, do dnia 30 czerwca 

2025 r., końcowe sprawozdanie z realizacji umowy partnerstwa. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw 

rybołówstwa przekazują ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, 

w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku, sprawozdania roczne z 

realizacji programów służących realizacji umowy partnerstwa znajdujących się we 

właściwości tych ministrów. Pierwsze sprawozdanie roczne, obejmujące lata 2014 i 

2015, jest przekazywane w 2016 r. Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2023 r., jest 

przekazywane do dnia 31 stycznia 2025 r. 

Art. 14g. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy 

partnerstwa; 

2) może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności, opracowywane przez zarząd województwa; 

3) opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności; 

4) opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów służących 

realizacji umowy partnerstwa. 

2. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa 

polega na: 

1) monitorowaniu stanu przygotowania tych programów; 

2) zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i promocji tych 

programów. 

3. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega w szczególności na: 

1) reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją 

Europejską; 

2) prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacji z Komisją Europejską mających na celu uzgodnienie treści tych 

programów; 

3) proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie 

i kontrolę tych programów. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw 

rybołówstwa opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa 

realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub 

rybacki, a także: 

1) reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją Europejską; 

2) prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści 

tych programów; 
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3) proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę 

tych programów. 

5. Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program służący 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. 

Art. 14h. 

Właściwy organ przy opracowywaniu programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa uwzględnia ustalenia umowy partnerstwa. 

Art. 14i. 

Program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności określa w 

szczególności: 

1) wybrane cele przewidziane do osiągnięcia zgodnie z umową partnerstwa oraz 

uzasadnienie ich wyboru, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych lub 

regionalnych oraz uprzedniej ewaluacji skuteczności i efektywności realizacji 

tego programu; 

2) oczekiwane rezultaty, które mają zostać osiągnięte przez realizację tego 

programu; 

3) opis działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu; 

4) plan finansowy; 

5) system instytucjonalny określający instytucje i podmioty zaangażowane w 

realizację programu oraz ich powiązania. 

Art. 14j. 

1. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa opracowany przez: 

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa, jest 

przyjmowany przez Radę Ministrów, 

2) zarząd województwa, jest przyjmowany przez zarząd województwa 

– w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, 

przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską.  

2. Programy służące realizacji umowy partnerstwa: 

1) w zakresie polityki spójności, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są 

przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

2) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory 

morski lub rybacki, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane 

odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa 

– do wiadomości  członkom Rady Ministrów. 

Art. 14k. 

Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 7 pkt 2 i ust. 8, art. 19a i art. 20 ust. 2a, 3 

i 3b. 
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Art. 14l. 

1. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w 

szczególności programów służących jej realizacji, w tym współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z 

funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, tworzy się Komitet do spraw 

Umowy Partnerstwa. 

2. Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności: 

1) przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących realizacji 

umowy partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej umowy; 

2) formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa; 

3) analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy partnerstwa, oraz 

wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej 

realizacją wymagających ewaluacji; 

4) w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych 

z realizacją umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji zarządzających 

programami służącymi realizacji umowy partnerstwa rekomendacji 

dotyczących w szczególności poprawy efektywności tych programów w zakresie 

osiągania jej celów, w tym działań naprawczych, związanych z wypełnieniem 

warunków wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej; 

5) opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. 

3. Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego. 

4. Zastępcą przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa jest 

przedstawiciel wyznaczony wspólnie przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

5. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może powoływać 

podkomitety, określając zakres ich zadań. 

6. W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą: 

1) przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi realizacji 

umowy partnerstwa; 

2) przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty umową 

partnerstwa; 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

6) 3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

7) przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. 

7. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i odwołuje jego 

członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady partnerstwa, aby 

przedstawiciele: 
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1) strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony samorządowej 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2) strony rządowej, 

3) partnerów społecznych i gospodarczych 

– stanowili po 1/3 składu Komitetu. 

8. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres realizacji umowy 

partnerstwa. 

9. Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, 

przyjmowany, w drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością głosów. 

10. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa 

zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Rozdział 2b 

Kontrakt terytorialny 

Art. 14m. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje we współpracy z 

ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym 

stanowisko dotyczące zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów mających 

istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa objętego kontraktem, a następnie 

przedstawia je do wiadomości Radzie Ministrów. 

Art. 14n. 

1. Zarząd województwa opracowuje projekt stanowiska dotyczącego proponowanych 

zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i przedsięwzięć 

priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa objętego 

kontraktem. 

2. Projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 1, zarząd województwa przekazuje do 

zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie 

województwa objętego kontraktem terytorialnym, właściwe ze względu na zakres 

objęty kontraktem. Opinia jest wyrażana podczas konferencji, w której uczestniczą 

przedstawiciele zarządu województwa oraz przedstawiciele właściwych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

3. Zarząd województwa przyjmuje, w drodze uchwały, stanowisko dotyczące 

proponowanych zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i 

przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa 

objętego kontraktem. 

Art. 14o. 

1. Na podstawie stanowisk, o których mowa w art. 14m i art. 14n ust. 3, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa negocjują 

projekt kontraktu terytorialnego. 

2. Rada Ministrów w drodze uchwały: 

1) zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny; 

2) określa zakres i warunki dofinansowania programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowanego przez zarząd 
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województwa środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł 

zagranicznych. 

3. Zarząd województwa zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny w drodze 

uchwały. 

4. Zatwierdzony kontrakt terytorialny zawierają minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego oraz właściwy zarząd województwa. 

Art. 14p. 

1. Kontrakt terytorialny określa co najmniej: 

1) województwo, którego dotyczy; 

2) cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa; 

3) przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, zgodne z celami 

wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9; 

4) okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

5) oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych; 

6) źródła jego finansowania; 

7) zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji; 

8) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

kontroli i monitoringu nad jego realizacją; 

9) sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

10) warunki jego zmian; 

11) warunki i sposób jego rozwiązania. 

2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania 

programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowywanych przez zarząd województwa. 

3. Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m–14o stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 7–9, 

oraz dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez 

zarząd województwa, nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów. 

Art. 14q. 

1. Realizację kontraktu terytorialnego koordynuje minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, a ze strony samorządowej właściwy zarząd województwa. 

2. W celu realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu terytorialnego zarząd 

województwa zawiera porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, 

zaangażowanymi w realizację jego postanowień, znajdującymi się na terenie 

województwa objętego kontraktem. 

3. Realizacja celów i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla 

rozwoju kraju i województwa, określonych w kontrakcie terytorialnym jest 

finansowana w szczególności ze środków programów oraz programów służących 

realizacji umowy partnerstwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

znajdujących się na terenie województwa objętego kontraktem terytorialnym. 
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Art. 14r. 

1. Podmioty zaangażowane w realizację kontraktu terytorialnego przekazują, do dnia 

31 marca każdego roku, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty 

kontraktem terytorialnym, w zakresie jego właściwości, w odniesieniu do celów i 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 2 i 3, nieobjętych programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, informacje o 

realizacji kontraktu w roku poprzednim. 

2. Minister właściwy ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym 

przekazuje, do dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1, 

informację o realizacji kontraktu w roku poprzednim. 

3. Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa 

w zakresie polityki spójności, w zakresie swojej właściwości, w odniesieniu do celów 

i przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 2 i 3, objętych programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, przekazuje, 

do dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.  

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, w porozumieniu z właściwym zarządem 

województwa informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Radzie Ministrów, a 

zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 czerwca 

każdego roku, informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku 

poprzednim.> 

 

Art. 15. 

1. Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi 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, stanowiącym element programu. 

Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu. 

2. Średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 

pkt 3, mogą być realizowane również na podstawie umów lub porozumień 

międzynarodowych, odrębnych programów, w tym programów operacyjnych oraz 

programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o 

których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 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 ustanowienia 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 
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instrumentach finansowych, o których mowa w ust. 2, realizowanych na podstawie 

przepisów Unii Europejskiej tam wskazanych, dotyczących tych programów oraz na 

podstawie właściwych decyzji Komisji Europejskiej. 

4. Programami są: 

1) programy operacyjne - dokumenty, o których mowa w art. 37 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 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; 

[2) programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o 

których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, oraz programy wieloletnie, o 

których mowa w przepisach o finansach publicznych.] 

<2) programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach 

rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, oraz programy wieloletnie, o których 

mowa w przepisach o finansach publicznych.> 

5. Funkcję instytucji zarządzającej dla programów, o których mowa w ust. 2, dla których 

instytucja zarządzająca została umiejscowiona w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej, pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

W przypadku gdy w programach, zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej, 

instytucja zarządzająca znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni rolę koordynatora krajowego. 

[6. Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje przed jego 

przyjęciem raport ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i 

efektywności realizacji programu.] 

<6. Dla każdego programu operacyjnego oraz dla programu rozwoju o wartości 

powyżej 300 mln zł, a także zmiany programu rozwoju o wartości powyżej 300 mln 

zł, instytucja opracowująca program przygotowuje, przed jego przyjęciem lub 

zmianą, raport ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację realizacji 

programu.> 

[7. Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do wiadomości 

odpowiednio Radzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz z projektem programu.] 

[8. Instytucja opracowująca program może, w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, odstąpić od opracowywania 

raportu, o którym mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę w szczególności wartość nakładów 

przewidzianych na realizację danego programu, wysoki stopień realizacji celu 

publicznego oraz skalę oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo.] 

<8. W przypadku opracowywania lub zmiany programu rozwoju, o którym mowa w 

ust. 6, instytucja opracowująca program rozwoju o wartości powyżej 300 mln zł 

może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, 

odstąpić od opracowywania raportu ewaluacyjnego, biorąc pod uwagę w 

szczególności wysoki stopień realizacji celu publicznego oraz skalę oddziaływania na 

gospodarkę i społeczeństwo.> 
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Art. 18. 

Projekt programu opracowuje oraz uzgadnia: 

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z właściwymi 

ministrami - w przypadku krajowego programu operacyjnego; 

2) zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego - w przypadku regionalnego programu operacyjnego; 

[3) właściwy minister lub zarząd województwa - w przypadku programu rozwoju.] 

<3) właściwy minister, zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) – w przypadku programu rozwoju.> 

 

Art. 19. 

[1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów opinię 

o zgodności projektu programu rozwoju opracowanego przez właściwego ministra ze 

średniookresową strategią rozwoju kraju.] 

<1. Projekt programu rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest 

przedkładany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu 

wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju 

oraz z zakresem określonym w art. 17 ust. 1.> 

<1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu programu rozwoju. 

1b. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

opinii o braku zgodności projektu programu rozwoju ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju lub z zakresem określonym w art. 17 ust. 1, właściwy minister 

przygotowuje pisemne stanowisko do tej opinii. 

1c. Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt 

programu rozwoju wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, oraz stanowiskiem, o 

którym mowa w ust. 1b.> 

[2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany przez Radę 

Ministrów, w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany przez 

Radę Ministrów w drodze uchwały.> 

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany 

przez zarząd województwa w drodze uchwały. 

<3a. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd powiatu jest przyjmowany 

przez radę powiatu w drodze uchwały. 

3b. Program rozwoju opracowany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) jest przyjmowany przez radę gminy w drodze uchwały.> 

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest przyjmowany przez Radę Ministrów, 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. 
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6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programów rozwoju 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 ministra: 

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, 

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.] 

<8. Zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju, opracowanego przez zarząd 

województwa, zarząd powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub 

jego zmian; 

2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona 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 terytorialnego 

oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.] 

<1. Projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego.> 

2. Przepisy art. 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 20. 

1. Projekt regionalnego programu operacyjnego, przewidującego dofinansowanie 

pochodzące z budżetu państwa przygotowuje oraz uzgadnia zarząd województwa 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 drodze 

decyzji, jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do 

wiadomości członkom Rady Ministrów. 

3. Instytucja zarządzająca ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym regionalny 

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 Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o: 

1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej regionalny program 

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 regionalnego, 

określa, w drodze uchwały, zakres i warunki dofinansowania programu opracowanego 

przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł 

zagranicznych. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem województwa 

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 przedsięwzięć 

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 regionalnego 

nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków; 

4) zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji kontraktu; 

5) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

kontroli i monitoringu nad realizacją kontraktu wojewódzkiego. 

7. Kontrakt wojewódzki określa również kwotę: 
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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 kontrakcie 

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 zarządowi 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 samorządu 

terytorialnego, nieujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym programie 

operacyjnym mogą być finansowane z dotacji celowych budżetu państwa w przypadku, 

jeżeli działania te: 

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub 

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

operacyjnego.] 

<1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jednostek 

samorządu terytorialnego, nieujęte w regionalnym programie operacyjnym lub 

programie służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanym przez zarząd województwa, mogą być finansowane z dotacji celowych 

budżetu państwa w przypadku, jeżeli działania te: 

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, 

lub 

2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego 

programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa 

w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa.> 

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 przepisach o 

finansach publicznych. 

 

<Art. 20b. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 5, 10–14 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

938 i 1646) mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na: 

1) przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3; 
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2) wydatki wynikające lub związane z realizacją programów operacyjnych oraz 

programów służących realizacji umowy partnerstwa. 

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 sektora finansów publicznych, o których mowa w ust. 1, na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.> 

 

Art. 21. 

1. W zakresie, w którym finansowanie projektów w ramach programów stanowi pomoc 

spełniającą przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego 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 zarządzające, 

instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające lub beneficjenci.] 

<2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w ust. 1, są instytucje 

zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające lub beneficjenci, 

a także inne podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 

r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).> 

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 zapewnienia zgodności udzielanej 

pomocy z warunkami jej dopuszczalności, w przypadku 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 pomoc 

indywidualną, a jej przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania określa decyzja lub 

umowa o dofinansowanie projektu.] 

<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 pomoc 

indywidualną, a jej przeznaczenie i szczegółowe warunki udzielania określa decyzja, 

umowa o dofinansowanie projektu, umowa o udzielenie dotacji celowej albo akt 

będący podstawą jej udzielenia.> 

 

<Rozdział 3a 

Polityka miejska 

Art. 21a. 

Polityka miejska stanowi zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na 

rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu 

wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju 
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kraju, wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania 

wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Art. 21b. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi politykę miejską na 

podstawie krajowej polityki miejskiej. 

2. Krajowa polityka miejska jest dokumentem określającym planowane działania 

administracji rządowej, o których mowa w art. 21a, oraz uwzględniającym cele i 

kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej 

strategii rozwoju regionalnego. 

3. Krajowa polityka miejska zawiera w szczególności: 

1) diagnozę najważniejszych wyzwań rozwojowych skierowanych do miast; 

2) podstawowe cele i kierunki działań administracji rządowej, o których mowa 

w art. 21a; 

3) warunki i procedury jej realizacji. 

Art. 21c. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, we współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego, projekt krajowej polityki miejskiej. 

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) konsultuje z partnerami społecznymi i gospodarczymi; 

2) uzgadnia z członkami Rady Ministrów. 

3. Krajowa polityka miejska jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze 

uchwały. 

4. Krajowa polityka miejska podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 7 lat, 

z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej oraz strategii rozwoju 

Unii Europejskiej, a także może podlegać aktualizacji w każdym czasie, jeżeli tego 

wymaga sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.> 

 

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 dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

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; 

4) wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które będą 

dofinansowane w ramach programu operacyjnego; 
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5) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie 

decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 2; 

6) określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w 

ramach programu operacyjnego; 

7) określenie poziomu dofinansowania projektu, jako procentu wydatków objętych 

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 beneficjentów; 

12) monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz 

stopnia osiągania jego celów; 

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

14) prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji 

poszczególnych dofinansowanych projektów; 

15) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie 

środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której 

mowa w przepisach o finansach publicznych; 

15a) ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 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 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 beneficjentów w 

ramach programu oraz zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie 

projektów. 

3. Instytucja zarządzająca ogłasza komunikat: 

1) w przypadku krajowego programu operacyjnego - w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o: 

a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść 

szczegółowego opisu priorytetów krajowego programu operacyjnego lub jego 

zmian, 

b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego lub 

jego zmiany będą stosowane, 

[c) zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów;] 

2) w przypadku regionalnego programu operacyjnego - w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym o: 
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a) adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści treść 

szczegółowego opisu priorytetów regionalnego programu operacyjnego lub jego 

zmian, 

b) terminie, od którego szczegółowy opis priorytetów regionalnego programu 

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 

pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego, a w 

szczególności: 

1) przygotowanie i przekazanie instytucji zarządzającej propozycji szczegółowego 

opisu priorytetów programu operacyjnego w oparciu o wytyczne ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1; 

2) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów 

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 beneficjentów; 

[6a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, 

projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych;] 

<6a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, 

projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa w 

przepisach o finansach publicznych, a także rozpatrywanie odwołań od tych 

decyzji, wydawanych w pierwszej instancji przez inną instytucję;> 

7) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; 

8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. 

2. Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań 

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 porozumienia lub umowy.  

5. Do realizacji czynności technicznych, o których mowa w ust. 4, powierzanych jednostce 

sektora finansów publicznych lub fundacjom, których jedynym fundatorem 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.). W takim przypadku 

instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca pokrywa poniesione przez te 

jednostki lub fundacje niezbędne koszty wykonania tych czynności. 
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Art. 28. 

1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami 

zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty: 

1) indywidualne - o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane 

przez instytucję zarządzającą; 

2) systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej - polegające na realizacji 

zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych 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 programów 

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 Polski" 

komunikat o adresie strony internetowej, na której instytucja zarządzająca zamieści 

listę projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany. 

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 

beneficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie 

projektu lub decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą, 

zgodnie z przyjętym systemem realizacji dla danego programu operacyjnego. W 

przypadku gdy instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest samorząd województwa 

decyzja podejmowana jest w formie uchwały zarządu województwa. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Dokumenty stanowiące system realizacji programu operacyjnego, a także ich zmiany 

podlegają publikacji na stronach internetowych właściwej instytucji zarządzającej. 

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 zawierającą ich uzasadnienie oraz 

termin, od którego zmiany te będą stosowane. 
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[8. Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania 

konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub 

zakończenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, 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.).] 

<8. Wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane 

w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu w przypadku konkursu 

otwartego, a także wszelkie dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku 

z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców, do czasu 

zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie w ramach konkursu 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.).> 

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 publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 19, poz. 100). 

 

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 programów, projektów 

lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych.] 

<1. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca mogą zawrzeć z instytucją 

wdrażającą porozumienie lub umowę o realizacji powierzonych jej zadań, w tym 

o wydawaniu decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, 

projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa w przepisach 

o finansach publicznych.> 

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o finansach publicznych 

dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. 

3. (uchylony). 

4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy określone w 

przepisach o finansach publicznych dotyczących umowy o dofinansowanie 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 pośredniczącą 

nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków. 

5. Instytucja wdrażająca realizuje zadania dofinansowane w ramach programu operacyjnego 

w sposób określony w odrębnych przepisach dotyczących jej działalności. 
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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 programów 

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 członkowskiego 

określone w przepisach 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 rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;] 

2) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, po zasięgnięciu opinii 

właściwego ministra albo zarządu województwa, propozycję podziału środków 

budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej między 

poszczególne programy operacyjne; 

3) zapewnia zgodność programów operacyjnych z przepisami Unii Europejskiej; 

4) prowadzi, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami województw, 

negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści programów 

operacyjnych; 

5) współpracuje w zakresie przygotowywania regionalnych programów operacyjnych, 

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 instytucji 

zarządzającej - między priorytetami; 

7) certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach 

programów operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji tego procesu; 

8) (uchylony); 

9) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia projekt narodowej 

strategii spójności; 

10) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mające na celu uzgodnienie treści 

planów, o których mowa w pkt 9; 

11) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raporty o postępach w 

realizacji planów, o których mowa w pkt 9, kierowane do Komisji Europejskiej.  

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności 

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; 
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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 projektów 

generujących dochód; 

4c) wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5) trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych; 

5a) programowania działań dotyczących mieszkalnictwa; 

5b) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; 

6) trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych; 

6a) jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, 

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 

operacyjnych. 

3a. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania wyboru projektów nie mogą być zmieniane 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 wprowadzenia 

zmian wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustaw. W 

takim przypadku, dokonując zmiany wytycznych minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego wraz z publikacją zmian podaje informację zawierającą ich uzasadnienie 

oraz termin, od którego zmiany będą stosowane. 

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. 
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6. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 10, minister rozwoju 

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 internetowej 

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 Polski" 

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 regionalnego 

zapewnia kontrolę wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w 

tym z budżetu Unii Europejskiej. 

9. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wynikające z ust. 2 pkt 7 

mogą zostać przekazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym 

porozumieniu. 

 

Art. 35a. 

1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki 

rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji tworzy 

się Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju, zwany dalej "Komitetem 

Koordynacyjnym", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 

2. Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szczególności: 

1) określanie potrzeb i inicjowanie działań w zakresie programowania i realizacji 

polityki rozwoju; 

2) ocena realizacji długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju; 

3) ocena spójności realizacji polityki rozwoju, z uwzględnieniem polityk unijnych; 

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 instrumentów 

dla prowadzenia polityki rozwoju; 

7) inicjowanie opracowywania prognoz i raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym 

i terytorialnym; 

8) ocena potencjału administracyjnego instytucji uczestniczących w zarządzaniu 

procesami rozwoju kraju; 

9) formułowanie opinii i rekomendacji dotyczących kształtowania oraz realizacji 

polityki rozwoju[.]<;> 

<10) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych w zakresie polityki 

rozwoju, w szczególności strategii rozwoju, o których mowa w art. 9, oraz 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także dokumentów 

służących ich realizacji, z wyłączeniem strategii rozwoju województw.> 

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony 

przez niego przedstawiciel. 
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4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, skład Komitetu Koordynacyjnego 

oraz regulamin jego pracy. 

5. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego może zapraszać do udziału w pracach 

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 przedkłada go 

Komitetowi Koordynacyjnemu do zaopiniowania.] 

<1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje, co 4 lata, raport o 

rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym i przedkłada 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 drodze 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 strategiach i 

programach; 

3) rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, z uwzględnieniem rozwoju regionów, 

sektorów lub dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a także rekomendacje dotyczące 

modyfikacji instrumentów jej wdrażania. 

[4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę do aktualizacji obowiązujących 

strategii i programów.] 

<4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę do aktualizacji 

obowiązujących strategii i programów, krajowej polityki miejskiej oraz koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju.> 

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

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101) 

Art. 831. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji: 

1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów 

w sprawach służbowych; 
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2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, 

wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z 

urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 

<2a) środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że 

wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na 

który środki te były przeznaczone;> 

3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot 

świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone 

komu innemu; 

4) (utracił moc); 

5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń 

majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów 

Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie 

roszczeń z tytułu alimentów; 

6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.); 

7) wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego 

Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 

późn. zm.) przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75% 

każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika 

lub świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

[§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 7, nie podlegają egzekucji również 

sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane.] 

<§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–2a i 7, nie podlegają egzekucji 

również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, 

o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który 

były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o 

dofinansowanie projektu.> 

§ 3. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej: 

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla 

zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2) zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego 

utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni; 

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia 

zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem 

paszy i ściółki do najbliższych zbiorów; 

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej 

osobiście przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce 

niezbędne do tej pracy na okres 7 dni; 

5) przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do 

wykonywania przez niego zawodu; 

6) pieniądze w kwocie 760 zł; 

7) wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 665, z późn. zm.); 

8)  wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

855); 

9) dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, 

wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne 

zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk 

religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane 

znacznie poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość 

użytkową; 

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i 

wyjazdów; 

11) kwoty otrzymane jako stypendia; 

12) (uchylony); 

13) rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków 

jego rodziny; 

14) kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych; 

[15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i 

znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi 

bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu 

finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki;] 
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<15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele 

i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla 

obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, chyba że wierzytelność egzekwowana 

powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były 

przeznaczone;> 

16) rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania 

nabożeństwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące 

obiektami kultu religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki; 

17) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 

ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm.). 

<§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają również 

sumy już wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne powstałe 

w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące 

z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres 

jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.> 

§ 2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 

pkt 1, nie uważa się w szczególności: 

1) mebli stylowych i stylizowanych; 

2) telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od 

roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat; 

3) stereofonicznych radioodbiorników; 

4) urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku; 

5) komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu 

do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście; 

6) futer ze skór szlachetnych; 

7) dywanów wełnianych i ze skór naturalnych; 

8) porcelany, szkła ozdobnego i kryształów; 

9) sztućców z metali szlachetnych; 

10) dzieł sztuki. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, 645 i 1318) 

Art. 18. 

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) uchwalanie statutu gminy; 

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym 

budżetu - na wniosek wójta; 

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego 

tytułu; 

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

6) uchwalanie programów gospodarczych; 

<6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju;> 

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im 

składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych 

na realizację zadań przez te jednostki; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w 

odrębnych ustawach; 

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady 

gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 

ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

przez wójta, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i 

występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta 

w roku budżetowym; 

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania; 
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11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 

2a; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz 

wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; 

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i 

regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych; 

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 

drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia 

pomników; 

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; 

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów; 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

Art. 30. 

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 

2. Do zadań wójta należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

<1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju;> 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

3) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

4) wykonywanie budżetu; 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

6) (uchylony). 

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 i 645) 

Art. 12. 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu; 
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2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego; 

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego 

głównym księgowym budżetu powiatu; 

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań 

z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej; 

5) uchwalanie budżetu powiatu; 

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach 

określonych ustawami; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady 

powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 

ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 

udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, 

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni 

oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, 

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich 

oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i 

zbywania udziałów i akcji, 

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z 

koniecznością wydzielenia majątku, 

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażania ich w majątek; 

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w 

art. 5; 

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania; 

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych 

państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych; 

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; 
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9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy; 

<9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju;> 

9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu; 

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu; 

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów; 

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

rady powiatu. 

 

Art. 32. 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami 

prawa. 

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2) wykonywanie uchwał rady; 

<2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju;> 

3) gospodarowanie mieniem powiatu; 

4) wykonywanie budżetu powiatu; 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 596 i 645) 

Art. 11. 

1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w 

szczególności następujące cele: 

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie 

tożsamości lokalnej; 

2) pobudzanie aktywności gospodarczej; 

3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń; 
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5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

1a. (uchylony). 

1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty 

aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. 

1c. Strategia rozwoju województwa zawiera: 

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; 

2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 

3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla 

osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 

4) (uchylony); 

5) (uchylony). 

[1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii 

ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa.] 

<1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii 

ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju.> 

<1da. W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary strategicznej 

interwencji państwa, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z 

późn. zm.).> 

[1e. Samorząd województwa, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie 

uchwały o przyjęciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w ust. 1d, 

dostosowuje do nich strategię rozwoju województwa.] 

<1e. Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli 

wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do 

aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1–1da, art. 12 i art. 12a oraz art. 6, art. 6a, 

art. 10a i art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju.> 

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 

1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 

2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu 

wojewódzkim; 

3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu 

realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli; 

5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska 

naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie 

postępu technologicznego oraz innowacji; 
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7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym 

i jego racjonalne wykorzystywanie; 

8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 

9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

[3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i 

regionalny program operacyjny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). 

4. Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji programów 

wojewódzkich i regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu państwa i 

środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi 

ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.] 

<3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, 

regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa 

i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

4. Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego 

lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji 

programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu 

służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze 

źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.> 

5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa 

należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz 

źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy. 

 

Art. 41. 

1. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, 

niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych. 

2. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa; 

2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i 

udziałów posiadanych przez województwo; 

3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa; 

[4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu 

zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz ich 

wykonywanie;] 

<4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii 

rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów 

operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności oraz ich wykonywanie;> 
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<4a) monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie 

przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów 

operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o 

których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju;> 

5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach 

i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi; 

6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego. 

3. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) "ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 

wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

2) "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w 

art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

3) "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

4) "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; 

5) "inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a 

także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i 

ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz 

źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651, z późn. zm.); 

6) "obszarze przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i 

sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 
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oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

<6a) „obszarze funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć obszar szczególnego 

zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów 

przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się 

z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi 

uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju; 

6b) „miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego” – należy przez to 

rozumieć typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą 

władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie 

powiązane z nim funkcjonalnie;> 

[7) "obszarze problemowym" - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z 

zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych 

wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

8) "obszarze wsparcia" - należy przez to rozumieć obszar określony w ustawie z dnia 12 

maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z 

późn. zm.); 

9) "obszarze metropolitalnym" - należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz 

powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju;] 

10) "dobrach kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami 

dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, 

zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym 

dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość 

artystyczna lub historyczna; 

11) "terenie zamkniętym" - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287); 

12) "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 

obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 

miejscowego; 

13) "uzbrojeniu terenu" - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia 

i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 

14) "dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej 

drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie 

odpowiedniej służebności drogowej; 

15) "standardach" - należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących 

opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego; 
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16) "parametrach i wskaźnikach urbanistycznych" - należy przez to rozumieć parametry i 

wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

17) "walorach ekonomicznych przestrzeni" - należy przez to rozumieć te cechy 

przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych; 

18) "wartości nieruchomości" - należy przez to rozumieć wartość rynkową 

nieruchomości; 

19) "powierzchni sprzedaży" - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej 

powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, 

przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia 

sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz 

powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, 

komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.). 

 

Art. 10. 

1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 
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3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 

obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 

m
2
 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych; 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 

U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

[16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie.] 

<16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań 

i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.> 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 

rozmieszczenie. 

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 

miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres 

projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi 
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dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych 

oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

 

Art. 39. 

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w 

granicach administracyjnych województwa. 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: 

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań 

transgranicznych; 

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 

[4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary 

metropolitalne;] 

<4) granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady 

zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym;> 

[5) obszary wsparcia;] 

6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 

oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które 

zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę 

Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

[6. Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa.] 

<6. Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego uchwala się plan 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.> 

<7. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 

ośrodka wojewódzkiego może obejmować również obszary leżące poza granicami 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.> 
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<Art. 39a. 

W celu zapewnienia spójności plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

dostosowuje się do strategii rozwoju województwa po jej aktualizacji, w zakresie, w 

jakim aktualizacja strategii dotyczy sytuacji przestrzennej województwa.> 

 

Art. 46. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z 

koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego; 

[3) przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.] 

 

Art. 47. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, uwzględniając cele zawarte w 

rządowych dokumentach strategicznych: 

1) sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia 

zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, 

społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych, 

a także prowadzi współpracę zagraniczną w tym zakresie; 

2) prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza programy 

odnoszące się do obszarów i zagadnień pozostających w zakresie programowania 

strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego, 

współpracując z właściwymi ministrami oraz z centralnymi organami administracji 

rządowej. 

2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele i 

kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a 

w szczególności: 

[1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów 

metropolitalnych;] 

<1) podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej;> 

2) wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów 

podlegających ochronie; 

3) rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym; 

4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych 

zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym; 

[5) obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagrożeń wymagających 

szczegółowych studiów i planów.] 

<5) obszary funkcjonalne w ramach typów, o których mowa w art. 49b.> 
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<2a. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju uwzględnia cele i kierunki 

zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju oraz obejmuje okres zgodny z 

okresem jej obowiązywania.> 

[3. Rada Ministrów przyjmuje koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 

okresowe raporty o stanie zagospodarowania kraju. Przyjmując koncepcję, Rada 

Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania 

programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję 

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o stanie 

zagospodarowania przestrzennego kraju.] 

<3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, koncepcję przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz ustala, w jakim zakresie koncepcja będzie stanowiła 

podstawę sporządzania programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do 

wiadomości koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.> 

5. Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej, jako 

organ doradczy w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz 

ustalić, w drodze zarządzenia, regulamin określający zadania, organizację i tryb jej 

działania. 

<6. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju może zostać zaktualizowana w 

każdym terminie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno- 

gospodarcza lub przestrzenna kraju. 

7. Do aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 1, 3 i 4.> 

 

<Rozdział 4a 

Obszary funkcjonalne 

Art. 49a. 

Do obszarów funkcjonalnych należą: 

1) obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym – jako obszary 

funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju; 

2) obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – jako obszary funkcjonalne 

o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa; 

3) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym – jako obszary funkcjonalne 

o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy. 

Art. 49b. 

Do typów obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym należą: 

1) miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego; 

2) wiejski obszar funkcjonalny; 

3) obszar funkcjonalny szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, w tym: 

a) górski, 

b) Żuławy; 
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4) przygraniczny obszar funkcjonalny. 

Art. 49c. 

1. Obszary funkcjonalne określa się z zapewnieniem: 

1) ciągłości i zwartości wyznaczanego obszaru – polegającej na wyznaczeniu 

obszaru zamkniętego wspólną granicą; 

2) dostępności danych wskaźnikowych, umożliwiających wyznaczenie łącznego 

obszaru, którego zasięg przestrzenny umożliwia rozwiązanie istniejących lub 

przewidywanych problemów oraz rozwój nowych funkcji tych obszarów. 

2. Obszary funkcjonalne obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo 

są określane przez samorząd województwa w odniesieniu do jego terytorium w 

porozumieniu z samorządami pozostałych województw. 

Art. 49d. 

1. Samorząd województwa określa obszary funkcjonalne o znaczeniu 

ponadregionalnym i ich granice. 

2. Samorząd województwa może, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu 

gminnego lub samorządu powiatowego, określić obszary funkcjonalne o znaczeniu 

regionalnym i ich granice. 

3. Propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów funkcjonalnych, o których 

mowa w ust. 1 i 2, samorząd województwa przedstawia do zaopiniowania przez 

jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie danego województwa. 

Opinia jest wyrażana podczas konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele 

samorządu województwa oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Samorząd województwa organizuje konferencję, o której mowa w ust. 3, w terminie 

30 dni od dnia przedstawienia przez: 

1) samorząd gminny lub samorząd powiatowy – wniosku, o którym mowa w ust. 2; 

2) samorząd województwa – z własnej inicjatywy, propozycji określenia obszarów 

funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ich granic. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach 

typów obszarów funkcjonalnych, o których mowa w art. 49b pkt 1, 3 i 4, mając na 

uwadze zapewnienie określania obszarów funkcjonalnych w sposób jednolity na 

terenie całego kraju oraz uwzględniając parametry charakteryzujące dany typ 

obszaru funkcjonalnego. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach 

typu obszaru funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2, mając na uwadze 

zapewnienie określania obszarów funkcjonalnych w sposób jednolity na terenie 

całego kraju oraz uwzględniając parametry charakteryzujące dany typ obszaru 

funkcjonalnego. 

Art. 49e. 

Samorząd gminny może określić obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.  
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Art. 49f. 

Polityka przestrzenna województwa w stosunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu 

ponadregionalnym lub o znaczeniu regionalnym jest prowadzona w konsultacji z 

jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru 

funkcjonalnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) 

 

Art. 42. 

[1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim, o którym mowa w 

przepisach o rozwoju regionalnym.] 

<1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie, o którym mowa w przepisach o rozwoju regionalnym.> 

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych: 

1) (uchylony); 

2) z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych; 

3) związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na 

stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej; 

4) związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans 

edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego; 

5) realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych 

od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu 

nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 

79, poz. 363, z późn. zm.); 

5a) związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w 

szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych; 

5b) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych; 

6) o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych. 

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

mogą być udzielane do wysokości 50 % planowanych wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt 

2, nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem, środków własnych w wysokości co najmniej 50 % planowanych 

wydatków na jego realizację, jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości 
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ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków 

poniesionych ze środków własnych. 

5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania. 

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje podziału środków, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego. 

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 

oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w szczególności 

znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych 

oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób 

niepełnosprawnych. 

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej dokonuje podziału środków, o 

których mowa w ust. 2 pkt 5b. 

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania 

dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając 

konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie 

przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także 

zachowanie dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU (Dz. U. 

Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków 

wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o 

dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7; 

2) instytucja płatnicza - ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) instytucja pośrednicząca - instytucję, do której instytucja zarządzająca deleguje część 

funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu 

operacyjnego albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do 

priorytetu operacyjnego, działania albo projektu; 

4) instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za 

realizację działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z 

instytucją zarządzającą; 
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4a) instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej - Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej; 

4b) instytucja właściwa do spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy - 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

5)  instytucja zarządzająca - właściwego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie i 

realizację programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji 

strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w rozporządzeniu 

Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne 

w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 

21.07.2001 oraz L 158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

14, t. 1, str. 31) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 

1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994, L 161 

z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9); 

5a) Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty - ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego; 

6) monitorowanie - proces systematycznego gromadzenia i analizowania informacji 

dotyczących realizacji projektów, programów operacyjnych, strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności i Narodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia 

Wspólnoty; 

7) okres programowania - wieloletni okres planowania budżetów Wspólnot 

Europejskich; 

8)  partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje przedsiębiorców i pracodawców, 

związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki 

naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 

85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), których działalność obejmuje zagadnienia 

związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i strategią 

wykorzystania Funduszu Spójności; 

9) projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem 

umowy o dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, 

instytucją wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją 

pośredniczącą, albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, lub współfinansowane ze 

środków pochodzących z Funduszu Spójności; 

10) publiczne środki krajowe - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz 

państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne 

środki jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych; 

11) publiczne środki wspólnotowe - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot 

Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w 

przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, 

rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz 

rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy 

budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju; 
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12)  regionalny program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd 

województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu, albo przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

13) sektorowy program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do sektora gospodarki, przygotowany przez właściwego ministra; 

14) strategia wykorzystania Funduszu Spójności - dokument określający kierunki 

wydatkowania środków z Funduszu Spójności, uzgodniony z Komisją Europejską, 

przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

15) system realizacji - zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące we 

wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności, obejmujące monitorowanie, sprawozdawczość, 

kontrolę i ocenę; 

16) wkład własny - określoną w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o 

której mowa w art. 11 ust. 7, część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na 

jego realizację, niepodlegającą zwrotowi; 

[17) wspieranie rozwoju regionalnego - zespół działań Rady Ministrów na rzecz trwałego 

i zrównoważonego rozwoju województw, oparty na jednolitych zasadach dostępu 

województw do publicznych środków krajowych i publicznych środków 

wspólnotowych, których przeznaczenie określają priorytety rozwoju regionalnego 

ustalone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego.] 

 

Art. 5. 

Przy opracowywaniu Planu uwzględnia się cele zawarte w: 

[1) narodowej strategii rozwoju regionalnego;] 

2) strategiach sektorowych; 

3) strategiach rozwoju województw; 

4)  programach wieloletnich, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 

1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708); 

5) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

6) założeniach polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz założeniach 

polityki innowacyjnej państwa. 

 

Art. 6. 

[1. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju jest dokumentem planistycznym 

określającym cele i kierunki rozwoju regionalnego państwa na okres 25 lat.] 

2.  (uchylony). 
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[Art. 7. 

1. Narodowa strategia rozwoju regionalnego jest średniookresowym dokumentem 

planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju 

regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach. 

2. Narodowa strategia rozwoju regionalnego obejmuje okres zgodny z okresem 

programowania. 

3. Narodowa strategia rozwoju regionalnego określa: 

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województw; 

2) priorytety operacyjne rozwoju regionalnego; 

3) okres obowiązywania strategii; 

4) szacunkowe wydatki z publicznych środków krajowych, publicznych środków 

wspólnotowych i środków prywatnych; 

5) system realizacji polityki regionalnej. 

4. Narodowa strategia rozwoju regionalnego uwzględnia ustalenia zawarte w: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju; 

3) strategiach rozwoju województw; 

4) planach zagospodarowania przestrzennego województw; 

5) programach rządowych; 

6) innych programach dotyczących spójności społeczno-gospodarczej.] 

 

[Art. 15. 

1.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty opracowuje, na okres zgodny 

z okresem programowania, narodową strategię rozwoju regionalnego i przedkłada ją 

Radzie Ministrów w terminie do dnia 1 stycznia roku poprzedzającego pierwszy rok 

obowiązywania tej strategii. 

2. Rada Ministrów przyjmuje narodową strategię rozwoju regionalnego w drodze uchwały. 

Art. 16. 

1. Długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju przekazuje się do konsultacji członkom 

Rady Ministrów, a także zarządom województw, którzy mogą zgłaszać pisemne uwagi w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii. 

2. Rada Ministrów przyjmuje długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju w drodze 

uchwały. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i harmonogram prac 

nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju oraz jej aktualizacją, mając w 

szczególności na uwadze konieczność uwzględnienia materiałów dotyczących rozwoju 

regionalnego oraz średniookresowych i długofalowych polityk w zakresie poszczególnych 

działów administracji rządowej.] 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, 938 i 1646) 

Art. 5. 

1. Środkami publicznymi są: 

1) dochody publiczne; 

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA); 

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 2; 

4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a) ze sprzedaży papierów wartościowych, 

b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, 

e) z innych operacji finansowych; 

5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

2. Dochodami publicznymi są: 

1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także 

inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 

2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych; 

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora 

finansów publicznych; 

4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w 

szczególności: 

a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 

d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 

5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych; 

6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 
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7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w 

rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. 

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 

2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 

3) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu 

Środki Przejściowe; 

4) środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: 

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", 

b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w: 

– art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 

r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 

11.08.2005, str. 1), 

– art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 

r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

5) środki przeznaczone na realizację: 

[a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których 

mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 

210 z 31.07.2006, str. 1), 

b) 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 ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),] 

<a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b) 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 ustanowienia Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz 

programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,> 

c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, 

d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 
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6) inne środki. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane 

do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być 

wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów 

tych środków. 

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane 

do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, oraz tryb i termin, w którym 

środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, 

przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków. 

 

Art. 60. 

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego: 

1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej 

ustawie; 

2) należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3) wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych; 

4) wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 

5) wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; 

[6) należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich;] 

<6) należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane 

z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki 

od tych środków i od tych należności;> 

7) dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na 

podstawie odrębnych ustaw; 

8) pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek 

dochodów budżetu państwa. 

 

Art. 61. 

1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

[1) w stosunku do należności budżetu państwa - minister, wojewoda oraz inni 

dysponenci części budżetowych, a w przypadku płatności w ramach programów 

finansowanych ze środków europejskich - instytucje zarządzające, pośredniczące lub 

wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja 

pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub 

- w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej;] 
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<1) w stosunku do należności budżetu państwa – minister, wojewoda oraz inni 

dysponenci części budżetowych, a w przypadku należności, o których mowa w 

art. 60 pkt 6 – instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające, będące 

jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja pośrednicząca lub 

wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej, lub – w 

przypadku instytucji wdrażającej – od instytucji pośredniczącej;> 

2) w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1) Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju" - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą lub wdrażającą; 

<2a) organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – od decyzji wydanej przez instytucję 

wdrażającą, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej 

zostało powierzone przez organ, o którym mowa w pkt 2, instytucji 

pośredniczącej;> 

3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 

kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, 

poz. 1241) - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą; 

4) samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

5) organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego 

dysponenta części budżetowej. 

4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub instytucję zarządzającą nie 

służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego 

organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

odwołań od decyzji. 

 

Art. 188. 

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione 

przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz 

pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca 

będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia 

płatności są wystawiane przez zarząd województwa. 

<1a. Instytucja, o której mowa w ust. 1, może, za zgodą dysponenta części budżetowej, 

upoważnić pisemnie inny podmiot będący państwową jednostką budżetową, 

realizujący projekt finansowany z udziałem środków europejskich, do wystawiania 

zleceń płatności.> 
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[2. Dysponent części budżetowej może upoważnić na piśmie instytucję, o której mowa w ust. 

1, do wydawania zgody na dokonywanie płatności.] 

<2. Dysponent części budżetowej może upoważnić na piśmie instytucję, o której mowa 

w ust. 1, lub podmiot, o którym mowa w ust. 1a, do wydawania zgody na 

dokonywanie płatności.> 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 

2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

4. Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o 

zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w 

przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których 

instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd 

województwa. 

5. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego 

przez beneficjenta lub wykonawcy. 

6. Minister Finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzór zlecenia płatności, 

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

informacji dotyczących płatności, 

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, o której 

mowa w ust. 1, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa 

- mając na względzie sprawność realizacji płatności, wymogi prowadzenia przez 

dysponentów części budżetowych ewidencji księgowej wydatków w ramach programów 

oraz zapewnienie skutecznej kontroli nad środkami przekazanymi do Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art. 189. 

1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z 

kryteriami określonymi na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a 

w przypadku programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego - na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, wynikającej z wniosku o płatność, zweryfikowanego pozytywnie przez 

instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1. 

2. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, może wystawić zlecenie dokonania płatności 

zaliczkowej dla beneficjenta przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, 

przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, 

liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. 



- 59 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3, instytucja, która 

podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do: 

1) zapłaty odsetek lub 

2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności 

– w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3b. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący 

funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji 

wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo 

organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub pośredniczącej w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje decyzję 

o zapłacie odsetek określającą: 

1) kwotę środków, od których nalicza się odsetki; 

2) termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Przepis 

art. 207 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3c. Decyzji, o której mowa w ust. 3b, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano 

zapłaty odsetek oraz środki, od których te odsetki zostały naliczone, beneficjent 

rozliczył w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 

3d. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca mogą, na podstawie 

porozumienia lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką 

sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 3b. 

3e. Od decyzji, o której mowa w ust. 3b, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub 

instytucję wdrażającą, o której mowa w ust. 3d, służy odwołanie odpowiednio do 

właściwej instytucji zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji 

instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji pośredniczącej – instytucji 

pośredniczącej. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez 

instytucję zarządzającą służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej 

instytucji.> 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem 

Finansów, a w zakresie środków europejskich przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego - także w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy 

składania wniosków o płatność oraz ich zakres, uwzględniając rodzaje beneficjentów i 

sposób wdrażania działań w ramach programu finansowanego z udziałem środków 

europejskich. 

<5. W przypadku programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 2, udzielenie, wypłata i rozliczenie zaliczki następuje w terminach i 

na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem 

wytycznych państw darczyńców lub umów zawartych z tymi państwami.> 
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Art. 192. 

1. Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na 

płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz 

agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach. 

2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż łączny limit 

wydatków dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich, określony w 

budżecie środków europejskich. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie 

realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w 

ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. 

4. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

dokonywanie wypłat, o których mowa w ust. 3, i przekazać środki na rachunek 

prowadzony przez ten Bank. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Ministrowi Finansów 

kwartalne prognozy płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. W 

odniesieniu do programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego prognozy przekazuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, a w 

odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 - prognozy przekazuje 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków 

rolnych. 

6. Minister Finansów informuje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa o kwocie środków wypłaconych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego beneficjentom w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 4, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

płatności. 

<7. Minister Finansów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa o kwocie środków przekazanych przez Komisję Europejską 

w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz o odsetkach narosłych od tych środków w ramach poszczególnych 

programów.> 

 

Art. 193. 

[1. Jednostki realizujące program finansowany z udziałem środków europejskich mogą 

zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z decyzji o 

dofinansowaniu lub umów z beneficjentami programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego 

programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których 

mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c.] 

<1. Jednostki realizujące program finansowany z udziałem środków europejskich 

mogą zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków 

wynikających z decyzji o dofinansowaniu lub umów z beneficjentami programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, do wysokości łącznej kwoty 
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wydatków określonych dla całego programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów 

wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c.> 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów, w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, informacje o 

wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów w ramach 

poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i 

planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów zaopiniowany przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, może podjąć decyzję o wstrzymaniu zaciągania 

zobowiązań w ramach danego programu w przypadku zagrożenia wykonania planu 

dochodów budżetu z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków 

europejskich, określonych w ustawie budżetowej. 

4. Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w 

porozumieniu z Ministrem Finansów, może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań 

przekraczających łączną kwotę wydatków programu, o której mowa w ust. 1. O 

wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę 

Ministrów. 

 

Art. 207. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich są: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

[- podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek 

bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.] 

<– podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, na wskazany w tej 

decyzji rachunek bankowy.> 

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz 

beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, 

uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się. 

[3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 

189 ust. 3.] 

<3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1.> 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości 

otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 

podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 



- 62 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[2) na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie zrealizował pełnego 

zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie 

zrealizował celu projektu, lub] 

3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub 

4) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 

przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w 

przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do 

wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt 

popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony 

prawomocnym wyrokiem sądowym. 

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o 

której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 

dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, 

zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się 

ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

[6. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, został 

dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 

9, okres wykluczenia określony w ust. 4 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia 

dokonania zwrotu środków przez beneficjenta.] 

<6. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, został 

dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa 

w ust. 9, okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, a kończy się z upływem 

trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta.> 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 

realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia 

działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu 

terytorialnego. 

8. [W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja, która 

podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do:] <W przypadku stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja określona, odpowiednio w ust. 9 

lub 11, wzywa do:> 

1) zwrotu środków lub 

2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, organ pełniący funkcję 

instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od 

którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2. 

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej 

wydaniem. 
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11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może, na podstawie porozumienia 

lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, upoważnić instytucję wdrażającą, będącą jednostką sektora finansów 

publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9. 

[12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję 

wdrażającą, o której mowa w ust. 11, beneficjent może złożyć odwołanie do właściwej 

instytucji zarządzającej; w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez 

instytucję zarządzającą beneficjent może zwrócić się do tej instytucji z wnioskiem o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.] 

<12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub 

instytucję wdrażającą, o której mowa w ust. 11, służy odwołanie odpowiednio do 

właściwej instytucji zarządzającej albo, jeżeli rozpatrywanie odwołań od decyzji 

instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji pośredniczącej – instytucji 

pośredniczącej. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez 

instytucję zarządzającą służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tej 

instytucji.> 

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. Nr 

96, poz. 615, z późn. zm.) 

Art. 24. 

<1.> Współfinansowanie zadań realizowanych i finansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) odbywa się na podstawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 

środków finansowych określonych w przepisach dotyczących programów operacyjnych 

albo w przypadku zadań finansowanych z niepodlegających zwrotowi środków pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), zgodnie z umowami międzynarodowymi. 

<2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 15.> 
 


