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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 549) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Celem ustawy jest stworzenie formalnych podstaw prawnych do przygotowania 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nowego okresu programowania 

Unii Europejskiej 2014–2020, jak również kolejnych okresów programowania 

Unii Europejskiej. 

Z uzasadnienia załączonego do projektu ustawy wynika, że ustawa obejmuje 

wyłącznie regulacje dotyczące przygotowania dokumentów niezbędnych 

do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej, co oznacza, że kwestie wdrożeniowe, 

czyli dotyczące wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w okresie 

finansowym 2014–2020, nie są objęte przedmiotową ustawą i będą stanowiły przedmiot 

odrębnej regulacji. 

W celu stworzenia postaw prawnych przygotowania nowej perspektywy finansowej 

2014–2020 ustawa rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego.  

W świetle przyjętych rozwiązań zasadniczym dokumentem, który tworzy podstawy 

prawne, organizacyjne i finansowe do wykorzystania tych środków jest umowa partnerstwa. 

Jest to umowa, która określa uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywana z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzona przez Komisję Europejską. 

W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, 

w szczególności programów służących jej realizacji, został utworzony Komitet do spraw 
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Umowy Partnerstwa, któremu przewodniczy minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także nowy instrument koordynacji działań 

administracji rządowej i samorządowej w województwie – kontrakt terytorialny. Jest to 

umowa między rządem a samorządem określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które 

mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i województw. Określony w niej będzie między 

innymi sposób finansowania, koordynacji i realizacji celów na terenie danego województwa. 

Ponadto ustawa wprowadza pojęcie obszaru strategicznej interwencji państwa oraz 

obszaru problemowego. Instrumenty te, uwzględnione w dokumentach programowych, mają 

przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym dzięki wsparciu 

finansowemu realizacji konkretnych projektów. 

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące polityki miejskiej oraz podstawowe 

instrumenty prawne służące jej realizacji. 

W świetle przyjętych rozwiązań 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 kraju, wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów 

funkcjonalnych do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy 

oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie opracowywał, 

we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, projekt krajowej polityki miejskiej, 

która będzie przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także przepisy dotyczące procesu ewaluacji 

polityki rozwoju, tworząc podstawę prawną funkcjonowania krajowej jednostki ewaluacji 

oraz modyfikuje przepisy dotyczące sytuacji, w których przeprowadza się ewaluację 

i przygotowuje raport ewaluacyjny. 

Wprowadzone zostały także zmiany zakresu dokumentów strategicznych, poprzez 

uwzględnienie w systemie tych dokumentów koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju. 

Oprócz szeregu innych zmian przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany treściowo 

powiązane ze zmianami w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w następujących 

aktach prawnych, to jest w ustawie: 
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– z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101), 

– z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), 

– z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 

i 1318), 

– z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), 

– z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 

i 645), 

– z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), 

– z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), 

– z dnia 20 kwietnia 2004 r.  Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, 

z późn. zm.), 

– z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 

i 1646). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów, 

które dotyczą między innymi obszaru funkcjonalnego, obszaru strategicznej interwencji 

państwa oraz obszaru problemowego, a także aktualizacji strategii rozwoju województwa. 

Przepisy te wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

Ponadto przepis wskazujący, że w strategii rozwoju województwa uwzględnia się 

obszary strategicznej interwencji państwa, wejdzie w życie po upływie 3 lat od dnia 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 59. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

w efekcie przedłożenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881). 

Podczas pierwszego czytania, które odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 

22 listopada 2013 r. został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu przedmiotowej ustawy. 
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Wniosek ten nie uzyskał poparcia i projekt został skierowany do dalszych prac do sejmowej 

Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Ustawodawczej. 

Następnie została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw. 

Efekt pracy wymienionych komisji sejmowych oraz podkomisji nadzwyczajnej 

został zawarty w sprawozdaniu (druk nr 2057).  

W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzonych zostało szereg zmian 

mających na celu doprecyzowanie i uproszczenie przyjętych regulacji. Ponadto wprowadzana 

została zmiana, która powoduje, że programy służące realizacji umowy partnerstwa przestają 

być projektami dopiero po ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.  

Dodano także przepisy przejściowe wskazujące, że do umów o udzielnie dotacji 

celowej zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do wniosków o wydanie opinii 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie przekazania dotacji przez 

właściwego ministra lub wojewodę, które wpłynęły do ministra przed dniem wejścia w życie 

ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 stycznia 2014 r. został 

zgłoszony wniosek o odrzucenie ustawy oraz 8 poprawek. Wniesione poprawki dotyczyły 

między innymi: 

– dodania nowego rozdziału, który określałby zasady prowadzenia narodowej 

polityki wiejskiej, 

– wprowadzenia obowiązku, a nie jedynie możliwości przeprowadzenia przez Sejm 

i Senat debaty na temat polityki rozwoju w czasie trwania procedury opracowywania 

i uzgadniania długookresowej strategii rozwoju kraju,  

– utrzymania dotychczasowego brzmienia ust. 6 w art. 12a, czyli obowiązku 

przekazywania przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi i Senatowi informacji o realizacji 

średniookresowej strategii rozwoju kraju,  

– modyfikacji brzmienia dodawanych rozdziałów 2a i 2b dotyczących dokumentów 

programowych oraz kontraktu terytorialnego. 

Wobec powyższego projekt ustawy został ponownie skierowany do wymienionych 

komisji w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk nr 2057A). 
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Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

wniosek o odrzucenie ustawy oraz 5 wyżej omówionych poprawek nie uzyskały poparcia. 

Natomiast uzyskała aprobatę poprawka modyfikującą brzmienie art. 14j (dot. projektu 

programu służącego realizacji umowy partnerstwa) oraz dwie poprawki, które były z nią 

powiązane. 

Za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 232 posłów, 178 było 

przeciw, a 37 posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przedmiotowa ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze 

legislacyjnym. 

Należy jednak zauważyć, że w art. 6 nowelizującym ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa w pkt 1 w lit. d wskazano, że 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. 

W przepisach prawa należy unikać posługiwania się wyrażeniem „przepisy 

odrębne”, ponieważ jest to niewłaściwa metoda konstruowania odesłań w przepisach. 

Nie informuje, bowiem precyzyjnie adresata aktu, które normy ma w danej sytuacji 

zastosować. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważenie doprecyzowania 

powyższego przepisu w tym zakresie. 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


