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Administracja.publiczna.wciąż.poddaje.się.różnym.transformacjom,.
stale.zmienia.się..Spowodowane.jest.to.wieloma.czynnikami,.m.in..go-
spodarczymi,.społecznymi,.kulturowymi,.czy.politycznymi..Ewolucja.
idzie.w.tym.kierunku,.że.zmieniają.się.obszary.aktywności..admini-
stracji.publicznej,.czasem.pojawiają.się.nowe,.dotychczas.nieznane.lub.
intensyfikują.się.działania.w.dotychczasowej.dziedzinie.(np..rozwój.re-
gionalny)..Tym.samym.zmienia.się.charakter.jej.działań..Pojawiają.się.
nowe.zagadnienia,.problemy,.które.wymuszają.wypracowanie.innych.
od.dotychczasowych.instrumentów.ich.realizacji..,,Działania.bowiem.
są.podejmowane.przez.administrację.publiczną.i.w.jej.granicach,.przy.
czym.chodzi.o.administrację.nowoczesną.–.wobec.jej.współczesnych.
wyzwań”1..Okazuje.się,.że.z.częścią.tych.wyzwań.nie.są.w.stanie.po-
radzić.sobie.jednostki.samorządu.terytorialnego,.a.jednocześnie.nie-
właściwe.byłoby.z.punktu.widzenia.zasady.subsydiarności.i.decentra-
lizacji,.aby.konkretne.zadania.przejęła.administracja.centralna2..Coraz.
większego.znaczenia.nabiera.więc.region,.jako.jednostka.umiejscowio-
na.w.strukturze.terytorialnej.pomiędzy.administracją.rządową.i.samo-
rządem.lokalnym..W.Polsce.rola.regionów,.czyli.województw.samorzą-
dowych.wzrosła.szczególnie.po.wejściu.do.Unii.Europejskiej..Unijna.
polityka.rozwoju.nakierowana.jest.bowiem.właśnie.na.te.jednostki..
W.związku.z.tym.pojawiły.się.nowe.zjawiska,.obszary.działania.i.nowe.
metody.regulacji.związane.z.rozwojem.regionalnym,.czego..przykła-
dem.może.być..kontrakt.wojewódzki..

Kontrakt.wojewódzki.jest..dwustronną.formą.działania.administra-
cji.publicznej,.stosowaną.w.określonym.obszarze.zadań.publicznych,.
na.terenie.jednostki.samorządu.terytorialnego,.jaką.jest.region..Aby.to.
stwierdzić,.należało.przeprowadzić.analizę.dotychczasowych,.najbar-

1.T. Rabska,.Kontrakt.wojewódzki.–.forma.działania.administracji.publicznej.w.struk-
turach.zdecentralizowanych,.[w:].Instytucje.współczesnego.prawa.administracyjnego..
Księga. jubileuszowa.Profesora.zw..dra.hab.. Józefa.Filipka,. red.. I. Skrzydło-Niżnik,.
P. Dobosz,.D. Dąbek,.M. Smaga,.Kraków.2001,.s..603..

2.Por..J. Boć,.S. Malarski,.Polskie.regiony.w.procesie.integracji.europejskiej,.[w:].
Prawne.problemy.regionalizacji.w.Europie,.red..K. Nowacki, R. Russano,.Seria:.prawo.
publiczne.porównawcze.1(9),.Wrocław.2008,.s..79–80.
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dziej.zbliżonych.do.kontraktu.dwustronnych.prawnych.form.działania.
administracji..Na.tej.podstawie.można.było.ustalić,.że.kontraktu.nie.
można.zaliczyć.do.żadnej.z.tych.form...Pozwoliło.to.na.stwierdzenie,.
że.pojawiła.się.nowa,.prawna.form.działania,.która.stosowana.jest.wy-
łącznie.w.zakresie.wykonywania.zadań.rozwoju.regionalnego.

Analizując.kontrakt.wojewódzki,.nie.sposób.pominąć.takich.pojęć,.
jak.region,.do.którego.kierowane.są.środki.funduszy.strukturalnych.
Unii.Europejskiej,.regionalizm.czy.regionalizacja..Kontrakt.jest.bowiem.
instrumentem.związanym.właśnie.z.regionem,.realizującym.cele.poli-
tyki.rozwoju,.zarówno.krajowej,.jak.i.unijnej.

W.literaturze.przedmiotu.występuje.wiele.definicji.pojęcia.regionu.
z.uwagi.na.interdyscyplinarność.tego.pojęcia..Definicje.są.zróżnico-
wane.w.zależności.od.dziedziny.nauki,.w.jakiej.region.jest.charaktery-
zowany.lub.roli,.jaką.odgrywa..Jednakże.definicja.regionu.najczęściej.
odnosi.się.do..wyodrębnionego.według.określonego.kryterium..te-
rytorium..Tak.też.jest.w.odniesieniu.do.regionu.jako.jednostki.samo-
rządu.terytorialnego.będącej.wynikiem.decentralizacji.państwa..Przy.
czym.charakter.regionów.wyodrębnionych.w.strukturze.państwa.nie.
jest.taki.sam.,.co.powoduje,.że..kształt.polityki.regionalnej.może.być.
nieco.zróżnicowany..

Według.J. Bocia.i.S. Malarskiego.działania,.które.są.rozumiane.jako.
rodzaj.polityki.społeczno-gospodarczej,.odnoszącej.się.do.regionów,.
wpływającej.na.zwiększenie.samodzielności.gospodarczej.i.politycznej.
regionów.to.regionalizm3..Rozwój.regionalizmu.bezpośrednio.wpłynął.
na.wzrost.znaczenia.regionów.i.ich.możliwości.podejmowania.przez.
nie.działań.na.rzecz.ich.rozwoju..

Nieodłącznie.związana.z.pojęciem.regionu.i.regionalizmu.jest.re-
gionalizacja..,,Polska,.pozostając.krajem.unitarnym,.zdecydowała.się.
w.ramach.tzw..reformy.decentralizacyjnej.na.przeprowadzenie.regio-
nalizacji,.wprowadzając.województwa.i.ustanawiając.na.tym.szczeb-
lu.samorząd.terytorialny”4..Regionalizacja.jest.więc.najczęściej.rozu-
miana.jako.dokonywanie.podziałów.terytorialno-administracyjnych,.
z.uwzględnieniem.zdolności.do.wykonywania.zadań.publicznych..Nie.
chodzi.jednak.o.wszystkie.zadania.publiczne,.ale.o..zadania.określo-
nego.rodzaju,.mające.zniwelować.różnice.pomiędzy.poszczególnymi.
obszarami.państwa.i.zwiększyć.ich.konkurencyjność..Taka.działalność.

3.J. Boć,.S. Malarski,.Polskie.regiony.w.procesie.integracji.europejskiej,.s..81.
4.J. Lemańska,.Koncepcja.województwa.samorządowego.na.tle.porównawczym,.

Kraków.2006,.s..12..
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określona.jest.mianem.polityki.regionalnej..Regiony.stały.się.więc.part-
nerem.dla.administracji.rządowej..w.budowaniu.polityki.regionalnej,.
a.następnie.jej.realizowaniu5..W.doktrynie.wskazuje.się,.że.polityka.
regionalna.to.,,(…).strategiczne.działania.podejmowane.z.inicjatywy.
rządu.we.współpracy.z.samorządami.województw.oraz.innymi.pod-
miotami.władz.samorządowych,.które.mają.na.celu.poprawianie.konku-
rencyjności.gospodarczej.wszystkich.regionów,.wyrównywanie.szans.
rozwojowych.regionów.oraz.dążenie.do.spójności.ekonomiczno-spo-
łecznej.i.terytorialnej.w.skali.kraju.i.poszczególnych.województw”6..

Rozwój.regionalny.jest.niezwykle.istotnym.elementem.polityki.pań-
stwa,.mającym.na.celu.zniwelowanie.różnic.pomiędzy.poszczególnymi.
obszarami.kraju..Polska.położyła.szczególny.nacisk.na.rozwój.regional-
ny..wraz.utworzeniem.województw.samorządowych..Reforma.teryto-
rialnej.organizacji.kraju.spowodowała.bowiem.powstanie.m.in..nowej.
jednostki.administracyjnej.–.regionu..Należało.więc.również..dostoso-
wać.polski.model.rozwoju.regionalnego.do.wymagań.Unii.Europejskiej.
–.najpierw.jako.potencjalnego.jej.członka,.później.jako.jej.części7..Unia.
Europejska.prowadzi.szeroko.zakrojoną.politykę.rozwoju.regional-
nego,.mającą.podstawę.w.wielu.aktach.prawnych..Przed.Polską.sta-
ło.więc.zadanie.stworzenia.takich.podstaw.prawnych.prowadzenia.
polityki.rozwoju,.które.korelowałyby.z.aktami.unijnymi..,,Integracja.
z.Unią.Europejską,.organizacją.wysoce.konkurencyjną.w.gospodarce.
światowej.i.nieustannie.podnoszącej.poziom.swej.gospodarki,.wyma-
ga.przeprowadzenia.szybkich.i.efektywnych.działań.podnoszących.po-
ziom.konkurencyjności.polskiej.gospodarki”8..Skoordynowanie.usta-
wodawstwa.polskiego.z.przepisami.EU.miało.więc.na.celu.ułatwienie.
wsparcia.unijnego.dla.rozwoju.polskich.regionów..

Założenia.rodzimej.polityki.regionalnej.wyrażone.zostały.zarówno.
w.ustawach,.jak.i.w.aktach.planistycznych..Pierwszą.ustawą.regulującą.
prowadzenie.rozwoju.regionalnego.w.Polsce.była.ustawa.z.12.5.2000.r..
o.zasadach.wspierania.rozwoju.regionalnego9..W.2004.r..zastąpiła.ją.

5.Por..K. Kokocińska,.Charakter.prawny.i.miejsce.kontraktu.wojewódzkiego.w.sy-
stemie.form.działania.administracji.publicznej,.[w:].Środki.prawne.publicznego.prawa.
gospodarczego,.red..L. Kieres,.Wrocław.2007,.s..105.

6.T.G. Grosse,.Krajowa.Strategia.Rozwoju.Regionalnego:.jakie.zasady.i.cele.polityki.
regionalnej.państwa?,.ST.2009,.Nr.1–2,.s..7.

7.T. Kudłacz,.Programowanie.rozwoju.regionalnego,.Warszawa.1999,.s..5.
8.R. Dziuba,.Kontrakt.wojewódzki.jako.forma.wsparcia.rozwoju.regionów.w.Polsce,.

[w:].Rozwój.oraz.polityka.regionalna.i.lokalna.w.Polsce,.red..J. Kaja,.K. Piecha,.Warszawa.
2005,.s..147.

9.Dz.U..Nr.48,.poz..550.ze.zm.

Wstęp



XXXVI

Wstęp

ustawa.z.24.5.2004.r..o.Narodowym.Planie.Rozwoju10..Natomiast.usta-
wa,.na.mocy.której.zostały.zawarte.obecne.kontrakty.wojewódzkie,.
to.ustawa.z.6.12.2006.r..o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju11..

W.realizacji.polityki.regionalnej.ważne.są.też.wspólne.cele.Unii.
Europejskiej.i.poszczególnych.krajów.członkowskich..Dlatego.każdy.
z.nich.tworzy.strategie.rozwoju.swojego.kraju,.która.zawiera.cele.do.
realizacji,.finansowane.głównie.z.funduszy.strukturalnych..W.Polsce.ta-
kie..akty.planowania.to:.Narodowa.Strategia.Rozwoju.Kraju.2001–2006,.
Narodowy.Planu.Rozwoju.2004–2006,.które.obowiązywały.w.poprzed-
nim.okresie.programowania,.oraz.Strategia.Rozwoju.Kraju.2007–2015.
i.Narodowa.Strategia.Spójności,.obowiązujące.w.obecnym,.unijnym.
okresie.programowania..Dodatkowo.ogromny.wpływ.na.politykę.roz-
woju.konkretnego.regionu.ma.strategia.rozwoju.województwa.oraz.re-
gionalne.programy.operacyjne,.nierozerwalnie.połączone.z.kontrak-
tem.wojewódzkim..Plany.te.są.podstawą.łączenia.i.wykorzystywania.
unijnych.i.krajowych.środków.finansowych.przeznaczonych.na.wspie-
ranie.rozwoju.regionalnego.w.jeden.spójny.mechanizm12..Jest.to.więc.
powiązany.system.instrumentów,.które.powinny.skutecznie.wpłynąć.
na.rozwój.regionu13..

Unijna.polityka.regionalna.koordynuje.więc.polityki.rozwoju.krajów.
członkowskich.oraz.finansuje.poprzez.fundusze.strukturalne.określone.
cele.rozwoju..Dlatego.istotne.jest.przedstawienie.nie.tylko.wspólno-
towej.polityki.regionalnej,.jej.rozwoju.i.zasad,.ale.też.ściśle.z.nią.zwią-
zanych.funduszy.strukturalnych,.z.których.głównie.finansowana.jest.
polityka.regionalna.w.krajach.członkowskich..Ostatnim.ogniwem,.któ-
ry.ostatecznie.realizuje.cele.polityki.regionalnej.w.Polsce.wpływają-
ce.na.rozwój.regionu.jest.kontrakt.wojewódzki..Jako.instrument.po-
lityki.regionalnej.został.pierwotnie.uregulowany.ustawą.z.5.6.1990.r..
o.samorządzie.województwa14.oraz.ustawą.z.12.5.2000.r..o.zasadach.
wspierania.rozwoju.regionalnego..Dodatkowo.kontrakty.ukształtowały.
tzw..akty.planistyczne.–.Narodowy.Plan.Rozwoju.i.Narodowa.Strategia.
Rozwoju.Regionalnego..Obecnie.obowiązują.dwie.ustawy.dotyczą-
ce.kontraktu.–.ustawa.z.24.5.2004.r..o.Narodowym.Planie.Rozwoju.

10.Dz.U..Nr.116,.poz..1206.ze.zm.
11.Tekst.jedn..Dz.U..z.2009.r..Nr.84,.poz..712.ze.zm.
12.I. Walencik,.Plan.narodowy.i.kontrakty.wojewódzkie,.Rzeczpospolita.z.5.4.2004.r..

i.z.8.6.2004.r..
13.K. Wlaźlak,.Kontrakt.wojewódzki..Podstawy.prawne,.tryb.zwierania.i.charakter,.

Administracja..Teoria–dydaktyka–praktyka.2007,.Nr.2,.s..163.
14.Tekst.jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze.zm.
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oraz.ustawa.z.6.12.2006.r..o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju..
Pierwsza.ze.wskazanych.ustaw.wprawdzie.wciąż.obowiązuje,.ale.na.
jej.podstawie.nie.można.zawierać.już.kontraktów..Dotyczyła.ona.bo-
wiem.poprzedniego.okresu.programowania.UE..Natomiast.aktualne.
kontrakty.zostały.zawarte.na.nowy.okres.programowania.2007–2013.
na.podstawie.drugiej.z.wymienionych.ustaw..

Analiza.kontraktu.wojewódzkiego.została.dokonana.nie. tylko.
na.podstawie.przepisów.ustaw,.ale.także.rozporządzenia.Ministra.
Gospodarki.i.Pracy.z.22.2.2005.r..w.sprawie.wzoru.kontraktu.woje-
wódzkiego.oraz.wniosku.zarządu.województwa.o.przyznanie.środków.
na.realizację.regionalnych.programów.operacyjnych15..Kontrakt.zawie-
rany.na.podstawie.ustawy.o.Narodowym.Planie.Rozwoju.był.uregulo-
wany.w.sposób.całkowicie.odmienny.od.regulacji.zawartej.w.ustawie.
o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju..Ukazane.zostało.więc,.jak.
instrument.ten.się.zmieniał.i.czy.zmiany.były.właściwe..Z.uwagi.na.
przeszkody.natury.terminologicznej,.które.przejawiały.się.w.tym,.że.
w.doktrynie.używane.są.zamiennie.pojęcia.kontrakt wojewódzki, 
kontrakt regionalny, kontrakt operacyjny,.należało.odpowiedzieć.
na.pytanie,.czy.używane.terminy.oznaczają.różne.formy.działania..Po.
analizie.ustaw.regulujących.kontrakt.wojewódzki.trzeba.było.dojść.do.
wniosku,.że.kontrakt wojewódzki i kontrakt regionalny.używane.
są.zamiennie.i.wynika.to.z.traktowania.pojęć.województwo i region.
jako.synonimów..Natomiast.kontrakt operacyjny.ma.na.celu.zaakcen-
towanie.odrębności.normatywnych,.gdyż.dotyczy.wyłącznie.kontrak-
tów.wojewódzkich.zawieranych.na.podstawie.ZasPPolitRU..Zawarte.są.
w.nim.zadania.wynikające.z.regionalnych.programów.operacyjnych,.
co.nie.miało.miejsca.w.kontraktach.zawieranych.na.podstawie.obu.
poprzedzających.ustaw..Jednak.oba.terminy:.kontrakt regionalny 
i kontrakt operacyjny,.nie.są.pojęciami.normatywnymi.

Aby.ukazać,.jak.ewoluował.kontrakt.od.czasu,.gdy.pojawił.się.jako.
instrument.rozwoju.regionalnego,.podjęta.została.próba.analizy.kon-
traktu regionalnego dla województwa katowickiego..Nie.jest.on.
wprawdzie.bezpośrednio.związany.z.kontraktem.wojewódzkim,.ale.
geneza.jego.powstania,.powiązanie.z.dokumentami.planistycznymi.
związanymi.z.rozwojem.regionu,.zaangażowanie.w.projekt.strony.rzą-
dowej,.samorządowej.oraz.innych.podmiotów.spoza.administracji.pub-
licznej.powodują,.że.kontrakt regionalny.można.by.nazwać.proto-
typem.kontraktów.wojewódzkich..

15.Wzór.kontraktu.jest.załącznikiem.do.wskazanego.rozporządzenia.
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Analiza.poszczególnych.elementów.kontraktu.wojewódzkiego,.jego.
cech.oraz.sposobu.nawiązywania.i.rozwiązywania,.a.także.ewentual-
nych.trybów.postępowania.sądowego,.które.mogą.pojawić.się.w.związ-
ku.z.wykonywaniem.kontraktu,.pomogło.w.określeniu.nie.tylko.cha-
rakteru.prawnego,.ale.i.przydatności.w.realizacji.polityki.regionalnej.
i.wykorzystaniu.funduszy.strukturalnych..Ze.względu.na.temat.pracy.
i.jej.ramy.problematyka.finansowania.kontraktu.oraz.beneficjentów.
nie.była.przedmiotem.rozważań..Zagadnienie.to.zostało.jedynie.za-
sygnalizowane,.tak.aby.całościowo.przedstawić.instytucję.kontraktu..
Wskazane.zostało.tylko,.kto.może.być.wykonawcą.zadań.zawartych.
w.kontrakcie,.a.tym.samym.–.podmiotem.uprawnionym.do.otrzymania.
środków.na.dofinansowanie.realizacji.zadań.wynikających.z.kontrak-
tu..Rozważania.te.dały.podstawę.do.wyodrębnienia.cech.charaktery-
stycznych.dla.kontraktu.wojewódzkiego,.co.pozwoliło.na.porównanie.
z.innymi.dwustronnymi,.prawnymi.formami.działania.administracji.

.Brak.określenia.formy.prawnej.kontraktu.wojewódzkiego.może.
utrudnić.jego.stosowanie,.a.to.z.kolei.może.doprowadzić.do.zmniej-
szenia.efektywności.działania..Natomiast.przyjęcie,.że.kontrakt.jest.
nową.formą.działania,.która.nie.należy.ani.do.prawa.publicznego,.ani.
do.prywatnego,.powodowałoby.konieczność.uregulowania.w.ustawie.
wszystkich.kwestii.związanych.z.jego.stosowaniem.

Aby.więc.określić.charakter.prawny.kontraktu,.należało.porów-
nać.go.do.innych,.często.stosowanych,.dwustronnych.form.działania.
administracji.publicznej.–.porozumienia.administracyjnego,.umowy.
administracyjnej.oraz.umowy.cywilnoprawnej..Nie.chodzi.przy.tym.
o.szczegółowe.przedstawienie.i.analizę.wszelakich.dwustronnych.form.
działania.administracji,.ale.o.uwypuklenie.ich.cech.i.elementów.kon-
strukcyjnych..Przedstawienie.zasadniczych.elementów.konstrukcji.wy-
żej.wymienionych.form.pozwoliło.na.ustalenie,.czy.struktura,.budowa.
kontraktu.wojewódzkiego.nie.jest.tożsama.z.inną.dwustronną.formą.
działania..Na.tej.podstawie.można.było.dojść.do.wniosku,.że.kontrakt.
wojewódzki.nie.jest.identyczny.z.żadną.z.tych.form.prawnych,.a.tym.
samym.nie.może.być.z.nimi.ściśle.łączony..

Ponieważ.w.realizacji.swoich.zadań.administracja.posługuje.się.róż-
nymi.prawnymi.formami.działania,pojawiają.się.wątpliwości:.czy.do-
stosowywać.do.powstających.potrzeb.już.istniejące.formy.działania.
administracji,.czy.też.stworzyć.nowe,.gdyż.dotychczasowe.są.niewy-
starczające..Kontrakt.jest.przykładem.coraz.częściej.pojawiających.się.
nowych.form.działania.administracji.publicznej,.będących.wynikiem.
zmian,.jakie.zachodzą.w.administracji..Jest.to.nowatorskie.rozwiązanie,.
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które.pojawiło.się.w.wyniku.ogromnego.wzrostu.znaczenia.rozwoju.
regionalnego.w.Polsce.oraz.potrzeby.dostosowania.polskiej.polityki.
regionalnej.do.polityki.unijnej,.a.także.dla.skumulowania.środków.fi-
nansowych.przeznaczonych.na.ten.cel..Ponadto.,,procedura.kontrak-
tów.wojewódzkich.jest.dobrym.sposobem.umożliwienia.wykorzystania.
pomocy.publicznej.w.celu.restrukturyzacji.i.modernizacji.gospodar-
czej.w.polskich.województwach”16..Jest.więc.nową.formą.wspierania.
przedsięwzięć.rozwoju.regionalnego..

W.pracy.uwzględniono.stan.prawny.na.dzień.31.12.2011.r..

Warszawa,.wrzesień.2012.r... . ...............dr. Renata Cybulska

16.T.G. Grosse,.Zapisy.Narodowej.Strategii.Rozwoju.Regionalnego.na.lata.2001–2006.
w.prowadzeniu.polityki.regionalnej.państwa,.Ekspertyza.dla.MGPiPS,.http://www.isp.
gov.pl..
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