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Działając na podstawie art. 35 ust. 
3 pkt 2 i 11 ustawy z 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadze-

nia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 
1658), dla zapewnienia zgodności sposo-
bu wdrażania programów operacyjnych 
z prawem krajowym i z prawem Unii Eu-
ropejskiej oraz spełnienia wymagań okre-
ślanych przez Komisję Europejską, a także 
w celu zapewnienia jednolitości sprawo-

wania przez wojewodę nadzoru nad pra-
widłowością przeprowadzania wyboru 
projektów w trybie konkursu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
oraz zgłaszania przez niego weta – Mini-
ster Rozwoju Regionalnego przygotował 
„Wytyczne dla wojewodów w zakresie 
wykonywania nadzoru nad wyłanianiem 
projektów w trybie konkursu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-
sienia 2007–2013 (projekt z 15 stycznia 
2007 r.).” 
Sprawowanie nadzoru wojewodów nad 
prawidłowością przeprowadzania wy-
borów projektów w trybie konkursowym 
w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (RPO) oraz zgłaszanie 
weta w przypadku udokumentowanych 
nieprawidłowości przy wyłanianiu pro-
jektów stanowi istotny element procesu 
postępowania konkursowego. Zgodnie 
z zasadami transparentności musi się 
to odbywać w sposób uporządkowany, 
jednolity i przy poszanowaniu prawa, 
w tym Unii Europejskiej. 
Jest to tym bardziej ważne, iż każdemu 
wojewodzie z osobna przysługuje po-
wyższe prawo, zatem 16 wojewodów, 
w skali kraju, będzie podejmować decy-
zje w określonych ustawą sytuacjach. Aby 
zachować jednolitość postępowania i nie 
doprowadzić do nadmiernego zbiurokra-
tyzowania postępowania (czego wszyscy 
mamy, jak sądzę, dosyć w codziennej 
współpracy z administracją samorządo-
wą) wojewodowie powinni przestrzegać 
przedmiotowych reguł.

Podstawa  
oraz ramy prawne

Bezpośrednią podstawę prawną dla wy-
dania wyżej wymienionych wytycznych 
stanowi art. 35 ust. 3 pkt 2 (wytyczne 
dotyczące trybu dokonywania wyboru 
projektów) i pkt 11 (wytyczne dotyczą-
ce innych spraw związanych z przygo-
towaniem i wdrażaniem programów 
operacyjnych) ustawy z 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polity-

Weto wojewodów  
w ramach Rpo
WOJciEch BUGAJSKi

Kontynuując tematykę metod finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, 
dziś o sposobie wykonywania nadzoru przez wojewodów nad wyłanianiem 
projektów w trybie konkursowym w ramach regionalnych programów operacyjnych.
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ki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), 
zwanej dalej „ustawą”. 
W reżimie art. 28 ust. 3 ustawy – w ra-
mach regionalnych programów operacyj-
nych nadzór nad wyłanianiem projektów 
w trybie konkursu sprawuje wojewo-
da, który ma prawo weta w przypadku 
stwierdzenia udokumentowanych 
nieprawidłowości przy wyłanianiu 
projektów, co skutkuje wstrzyma-
niem procedury oraz zwołaniem 
kolejnego posiedzenia komisji kon-
kursowej. W każdym posiedzeniu 
komisji konkursowej ma prawo 
uczestniczyć w roli obserwatora 
przedstawiciel wojewody. 
Nadzór, o którym mowa w art. 
28 ust. 3 ustawy jest nadzorem 
nad procesem wyłaniania pro-
jektów. Wyłanianie projektów 
przeprowadzane jest przez in-
stytucję zarządzającą, którą w ramach 
regionalnych programów operacyj-
nych jest zarząd województwa. 
charakter prawny nadzoru, jaki woje-
woda sprawuje nad samorządem woje-
wództwa jest określony w art. 78 i 79 
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 42, poz. 1590 ze zm.) i obejmuje 
on jedynie nadzór z punktu widzenia 
zgodności  z prawem (wynika to tak-
że bezpośrednio z art. 171 Konstytucji 
RP). W konsekwencji nadzór wojewody 
w procesie wyłaniania projektów spro-
wadza się do nadzoru nad zgodnością 
z prawem wyłaniania projektów. 
Podstawę weta wojewody mogą 
w szczególności stanowić nieprawidło-

wości polegające na niewłaściwym za-
stosowaniu kryteriów wyboru projektów 
zatwierdzonych przez Komitet Monito-
rujący zgodnie z art. 65 rozporządzenia 
Rady nr 1083/2006. 

Nieprawidłowości  
i ich udokumentowanie

Nieprawidłowości mogące skutkować 
wetem wojewody mogą dotyczyć nie-
prawidłowości tylko stwierdzonych 
w trakcie trwania procedury wyłaniania 
projektów w trybie konkursu. 
Nieprawidłowości, których udokumento-
wane stwierdzenie może skutkować zgło-
szeniem weta, to przede wszystkim: 
1)  niewłaściwe zastosowanie kryteriów 

wyboru projektu określonych przez 
instytucję zarządzającą, zatwierdzo-
nych przez Komitet Monitorujący;

2)  dokonywanie wyboru projektów 
z naruszeniem zasad obowiązują-

cych w tym zakresie (określonych 
w regulaminie komisji konkursowej, 
procedurach, wytycznych itp.).

Ze względu na konsekwencje związa-
ne ze zgłoszeniem weta w przypadku 
stwierdzenia udokumentowanych nie-
prawidłowości istotne jest stwierdzenie, 

o jakie nieprawidłowości chodzi. 
Zgodnie z polskim porządkiem 
prawnym nadzór wojewody nie 
może dotyczyć celowości dzia-
łania samorządu województwa 
w tym zwłaszcza celowości po-
dejmowanych rozstrzygnięć, 
lecz obejmuje badanie zgodno-
ści z prawem podejmowanych 
działań i „decyzji”. W praktyce 
oznacza to, że nadzór wojewo-
dy nad wyłanianiem projektów 
nie obejmuje części oceny me-
rytorycznej, lecz tylko ocenę 

czy w trakcie procedury nie doszło do 
naruszenia prawa. Wobec powyższego 
obowiązkiem wojewody jest sprawdze-
nie, czy przestrzegane są np. procedury 
wyboru projektów. 
Uwaga! Pojęcia „nieprawidłowości” 
użytego w art. 28 ust. 3 ustawy nie na-
leży utożsamiać z analogicznym po-
jęciem w rozumieniu art. 2 pkt 7 roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z 11 lipca 2006 r.; znaczeniowo poję-
cie to jest odrębne na gruncie art. 28 
ust. 3 ustawy i art. 2 pkt 7 ww. rozpo-
rządzenia i dlatego też nie należy tych 
dwóch znaczeń utożsamiać. 
Oczekuje się, iż wojewoda korzystał 
będzie ze swojego uprawnienia do 
zgłoszenia weta jedynie w przypadku 

Nadzór wojewody nad 
wyłanianiem projektów 

nie obejmuje części oceny 
merytorycznej, lecz tylko ocenę, 

czy w trakcie procedury nie doszło 
do naruszenia prawa.
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istotnego naruszenia prawa, co w prak-
tyce oznacza okoliczności, które miały 
lub mogłyby mieć wpływ na przebieg 
i wynik konkursu. 
W sytuacji gdy wojewoda zdecyduje się 
na zgłoszenie weta, wszelkie nieprawid-
łowości, na których oparte jest 
weto, muszą być udokumen-
towane. Zgłoszenie weta może 
nastąpić, gdy posiadane przez 
wojewodę informacje są spraw-
dzone i potwierdzone w sposób 
nie budzący wątpliwości odnoś-
nie ich prawdziwości i rzetelno-
ści oraz poparte odpowiednimi 
dokumentami. Dokumenty te, 
tzn. poświadczające istnienie nie-
prawidłowości, muszą stanowić 
załącznik do weta. W stosunku do tych 
załączników należy zastosować wymóg 
najwyższej staranności. 

Procedura zgłaszania 
zastrzeżeń i weta

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy przedsta-
wiciel wojewody ma prawo uczestniczyć 
w każdym posiedzeniu komisji konkur-
sowej jako obserwator. Jest to instrument 
zapewniający wojewodzie możliwość 
powzięcia informacji o ewentualnym ist-
nieniu nieprawidłowości mogących skut-
kować zgłoszeniem weta.
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy woje-
woda sprawuje nadzór nad wyłonieniem 
projektów i ma prawo weta w przypadku 
stwierdzenia udokumentowanych niepra-
widłowości przy wyłanianiu projektów. 
W praktyce determinuje to termin, w ja-
kim wojewoda może weto zgłosić: termin 
ten rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem 
procedury naboru projektów w trybie 
konkursu (ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1 ustawy), a kończy wraz 
z podjęciem decyzji właściwej instytucji 
zarządzającej regionalnym programem 
operacyjnym o przyznaniu dofinansowa-
nia na realizację danego projektu. 
Wojewoda (także poprzez swego przed-
stawiciela biorącego udział w pracach 
komisji konkursowej) może przedsta-
wić pisemnie uzasadnione zastrzeże-
nia, wraz z udokumentowanym wska-
zaniem stwierdzonych przy wyłanianiu 
projektów nieprawidłowości, instytucji 
zarządzającej, która powołała komisję 
konkursową (a we właściwych przypad-
kach instytucji pośredniczącej). 
Do przedstawionych zastrzeżeń insty-
tucja zarządzająca winna niezwłocznie 

przedstawić stanowisko i w formie pi-
semnej przekazać je wojewodzie. 
Uwaga! Zgłoszone zastrzeżenia nie po-
wodują jednak przerwania procedury 
wyboru projektów. Zgodnie z art. 28 
ust. 3 ustawy może to nastąpić jedynie 

w przypadku zgłoszenia przez wojewo-
dę weta, jeżeli w wyniku rozpatrzenia 
zgłoszonych zastrzeżeń zostanie w spo-
sób jednoznaczny stwierdzone istnienie 
nieprawidłowości. W przeciwnym razie 
może powstać sytuacja, kiedy proce-
dura będzie przerywana licznymi za-
strzeżeniami zgłaszanymi w każdej naj-
drobniejszej sprawie, co z kolei może 
doprowadzić do znacznych opóźnień 
w całej procedurze. 
W przypadku gdy zastrzeżenia woje-
wody nie zostaną przyjęte, wojewoda 
zgodnie z projektem przedmiotowych 
wytycznych będzie miał prawo złożyć 
weto, jeżeli posiadane przez niego do-
kumenty i dane to uzasadnią. Ze wzglę-
du na swoje znaczenie, weto powinno 
mieć formę pisemną i będzie musiało 
być poparte udokumentowanym wska-
zaniem stwierdzonych przy wyłanianiu 
projektów nieprawidłowości. 
Złożone weto spowoduje wstrzymanie 
procedury i zwołanie kolejnego posie-
dzenia komisji konkursowej po wyjaś-
nieniu sprawy przez instytucję zarzą-
dzającą. Ostateczna decyzja zarządu 
województwa, jako instytucji zarządza-
jącej, o wyborze projektów do współ-
finansowania powinna być podjęta po 
zakończeniu procedury konkursowej 
i wyjaśnieniu nieprawidłowości. 
Uwaga! Niezależnie od wstrzymania 
procedury w wyniku zgłoszonego 
weta, powtórzenie czynności zwią-
zanych z oceną danego projektu na-
stępuje tylko w odniesieniu do tego 
projektu (lub projektów), którego nie-
prawidłowości dotyczą.
W sytuacji gdy w ramach danej pro-
cedury konkursowej stwierdzonych 
zostanie więcej nieprawidłowości, po-
winny być one przedmiotem jednego 

weta; wojewoda nie powinien składać 
osobnego weta dla każdej, indywidu-
alnie stwierdzonej nieprawidłowości, 
bowiem mogłoby to doprowadzić do 
zbytniego i nieusprawiedliwionego wy-
dłużenia procedury wyboru projektów, 

a w konsekwencji, opóźnień we 
wdrażaniu danego programu. 
Konsekwentnie, w odniesieniu 
do danego projektu (lub projek-
tów) weto może być zgłoszone 
tylko raz w czasie trwania całej 
procedury konkursowej. 
W opinii autora niniejszego artyku-
łu jest to o tyle istotne, iż wyposa-
żenie wojewody w uprawnienie, 
o którym mowa w art. 28 ust. 3 
ustawy, nie narusza jednej z pod-

stawowych zasad wynikających z rozpo-
rządzenia Rady nr 1083/2006, zgodnie 
z którą to instytucja zarządzająca ponosi 
pełną odpowiedzialność za właściwe 
wdrażanie programu operacyjnego. 
Należy, proszę Państwa, pamiętać, iż 
przyjęty tryb postępowania nie narusza 
obowiązku wojewody do informowania 
odpowiednich organów o stwierdzo-
nym w trakcie trwania procedury wyła-
niania projektów naruszeniu powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa, 
w sytuacji gdy obowiązek taki wynika 
z odrębnych przepisów (np. z art. 304 
Kodeksu postępowania karnego). 
chciałbym w tym miejscu przypomnieć, 
iż to zarząd województwa, jako instytu-
cja zarządzająca, będzie podejmować 
ostateczną decyzję o wyborze projek-
tów zgodnie z kompetencjami instytucji 
zarządzającej zapisanymi w artykule 60 
rozporządzenia Rady nr 1083/2006. 

Wpływ weta wojewody  
na procedurę odwoławczą

Zagadnienie powyższe szczegółowo 
uregulowano w odrębnych wytycznych 
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakre-
sie procedury odwoławczej (o których 
autor nakreśli kilka słów w kolejnym nu-
merze „Europejskiego Doradcy Samo-
rządowego”). Niemniej jednak należy 
stwierdzić, iż w sytuacji gdy wojewoda 
będzie miał uzasadnione zastrzeżenia 
w zakresie sposobu wyłaniania projek-
tu, dla którego złożony został przewi-
dziany w ustawie środek odwoławczy, 
a zakres tego zastrzeżenia pokrywałaby 
się z zakresem środka odwoławczego, 
wówczas procedura zgłaszania weta nie 
powinna mieć zastosowania.  n

W ramach regionalnych 
programów operacyjnych nadzór 

nad wyłanianiem projektów 
w trybie konkursu sprawuje 

wojewoda, który ma prawo weta
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