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Szanowni Państwo,
w związku z opublikowaniem w nr 4 EDS 
artykułu Wojciecha Bugajskiego pt. „Weto 
wojewodów w ramach RPO”, który został na-
pisany bez uwzględnienia nowelizacji ustawy 
z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju z 29 czerwca 2007 r., poniżej 
przedstawiamy sprostowanie w brzmieniu 
zaproponowanym redakcji przez rzecznika 
prasowego Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego oraz list wyjaśniający autora. Redakcja 
przeprasza wszystkich, którzy mogli zostać 
wprowadzeni w błąd za sprawą artykułu.

Opublikowany w numerze 1(4) czasopisma 
EDS – Europejski Doradca Samorządowy, wy-
danego na okres marzec–maj 2008 r., artykuł 
pt. „Weto wojewodów w ramach PRO” zawiera 
nieprawdziwe informacje.
Autor przywołuje w tekście postanowienia 
art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
w brzmieniu sprzed nowelizacji, która zosta-
ła wprowadzona ustawą z dnia 29 czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach 
publicznych. Uprawnienie właściwego miejsco-
wo wojewody opisane w ww. artykule, w wy-
niku którego miał on prawo weta w przypadku 
stwierdzenia udokumentowanych nieprawidło-
wości przy wyłanianiu projektów (…), zostało 
zniesione w wyniku ww. nowelizacji, a art. 28 
ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:
„Nadzór nad realizacją regionalnych progra-
mów operacyjnych sprawuje właściwy woje-

woda, na zasadach określonych w art. 78-80, 
art. 81-83, art. 86 i 87 oraz art. 88a ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo-
jewództwa”.
Zatem artykuł „Weto wojewodów w ramach 
RPO” autor przygotował na podstawie nie-
obowiązujących niemalże od roku przepisów 
i planowanych rozwiązań z nimi związanych, 
których opracowanie po dokonaniu nowelizacji 
stało się bezpodstawne.

Anna Konik-Żurawska, rzecznik prasowy 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź autora
Szanowna Pani Redaktor,
w związku z wątpliwościami pojawiającymi 
w stosunku do tematu artykułu pn. „Weto wo-
jewodów w ramach RPO” zamieszczonego 
w numerze EDS 1(4)/2008 przedstawiam na-
stępujące informacje.
Jako autor przedmiotowego artykułu zamie-
rzałem w sposób klarowny przedstawić Sza-
cownym Czytelnikom projekt wytycznych Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego. W żadnym 
miejscu swego artykułu nie napisałem, iż te 
wytyczne są obowiązujące.
Przygotowując artykuł w przedmiotowym te-
macie, opierałem się, jak sądziłem, na najbar-
dziej aktualnej wykładni wytycznych (tj. pro-
jekcie Wytycznych z dn. 15 stycznia 2007 r.). 
Niestety stosowna informacja, iż Projekt wy-
tycznych nie jest poddawany żadnym kon-
sultacjom nie znajduje się do chwili obecnej 
na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalne-

go (http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/
Okres+programowania+2007-2013/
Wytyczne+MRR/Horyzontalne+do+konsultacji).
Zarzut, iż artykuł napisany przez moją 
osobę został oparty na nieaktualnych in-
formacjach może być postawiony również 
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, które 
na swojej resortowej, oficjalnej stronie za-
mieszcza nieobowiązujący akt prawny bez 
żadnego komentarza.
Pragnę podkreślić, iż 18 sierpnia 2007 r. 
weszła w życie nowelizacja ustawy o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiany 
wprowadzone do ustawy wynikają z uwag 
Komisji Europejskiej oraz oczekiwań i po-
stulatów beneficjentów. Ponadto, w trakcie 
prac nad systemem wdrażania programów 
z perspektywy 2007–2013 pojawiła się po-
trzeba drobnych korekt pierwotnej wersji 
ustawy.
Celem nowelizacji była zmiana trzech artyku-
łów, które budziły wątpliwości KE, co do zgod-
ności z prawem wspólnotowym m.in. weta 
wojewody (art. 28). 
W związku z powyższym Wytyczne nie mają 
zastosowania i nie są obowiązujące. 
I tylko w ten sposób kwestia ta powinna być 
interpretowana. 
Za wszelkiego rodzaju nieścisłość, która mo-
głaby wprowadzić Państwa w błąd serdecznie 
przepraszam i życzę powodzenia w pozyskiwa-
niu środków finansowych ze źródeł unijnych.

Z poważaniem
Wojciech Bugajski, Warszawa,  

21 kwietnia 2008 r.
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