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Kontrakt terytorialny (KT)
Definicja KT wg KSRR:

Kontrakt terytorialny jest najważniejszym instrumentem planistycznym, 
zapewniającym realizację polityki publicznej o oddziaływaniu 
terytorialnym (w tym polityki regionalnej) w sposób uwzględniający ich 
specyficzne uwarunkowania wewnętrzne. 
Zawiera cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określa 
instrumenty realizacji.  

Definicja KT wg ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250)
Kontrakt terytorialny – umowa określająca 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.



Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Zgodnie z art. 14m ustawy 
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. 



Zgodnie Art. 14n. 1. ustawy 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.
W myśl art. 14p ust. 3 przepisy art. 14m-14o stosuje się 
odpowiednio do zmiany kontraktu terytorialnego. 



Do prac nad Kontraktem terytorialnym 
województwa mazowieckiego, 

powołany został Zespół do spraw 
negocjacji z Rządem RP mandatu 

oraz treści kontraktu terytorialnego 
zawieranego pomiędzy Radą Ministrów 

a Samorządem Województwa 
Mazowieckiego 

(Zarządzenie Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z dnia 28 maja 2013 r.)



Obszary tematyczne, w ramach  których 
sporządzano listę przedsięwzięć priorytetowych 

w pierwszym etapie prac 
(okres od stycznia 2013 roku do lipca 2014 r.) 

1) B+R
2) Transport
3) Energetyka i Środowisko
4) Społeczeństwo



Kolejny etap prac - opracowanie zbiorczej listy 
inwestycji liczącej ponad 300 projektów

Podstawą jej opracowania były:

1) Projekty wpisane do Planów Wykonawczych Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego (SRWM) sporządzone przez jednostki 
wchodzące w skład grup roboczych Zespołu ds. Aktualizacji 
Strategii

2) Projekty zgłoszone w procesie aktualizacji Strategii rozwoju
województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze

3) Projekty zgłoszone w trakcie procedury zmiany Planu 
Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego (PZPWM)

4) Projekty zgłoszone bezpośrednio do Kontraktu terytorialnego



W ramach Zespołu do spraw negocjacji z Rządem RP 
mandatu oraz treści kontraktu terytorialnego, 
zawieranego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem 
Województwa Mazowieckiego, opracowano kryteria oceny, 
na podstawie których przeprowadzona została 
priorytetyzacja projektów ze zbiorczej listy, w szczególności 
pod względem kryteriów strategicznych i finansowych. 

Efektem priorytetyzacji projektów było utworzenie 
skróconej listy (około 130 projektów). 



10 września 2013r.  - Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przyjął listę priorytetowych 

inwestycji liczącą 137 projektów. 
12 września 2013r.  - lista priorytetowych 

inwestycji została przekazana do MRR 
.

Lista ta stanowiła projekt stanowiska 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, 

w rozumieniu art. 14n, ust. 1 ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.



W październiku 2013 r. odbyły się konferencje 
konsultacyjne w subregionach (Radom, 
Ostrołęka, Siedlce, Płock, Ciechanów 

i Warszawa), podczas których przestawiono 
projekt stanowiska WM do KT



Kolejnym etapem prac była ponowna 
weryfikacja i priorytetyzacja przedsięwzięć 

będąca wynikiem nowych wytycznych MIiR, 
dotyczących zmiany zakresu tematycznego 

w KT oraz ograniczenia liczby 
przedsięwzięć priorytetowych do realizacji 

w ramach KT do kilkunastu



25 marca 2014 r. - przyjęcie zaktualizowanej 
listy przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 

26 marca 2014 r. - wstępne spotkanie 
negocjacyjne w MIiR  z udziałem 

Adama Struzika, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, oraz Marcelego Niezgody, 

Podsekretarza Stanu



Przekazanie do MIiR w dniu 14 sierpnia 2014 r., 
przyjętej przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego w dniu 12 sierpnia 2014 r., 
znowelizowanej listy przedsięwzięć, w związku 

z zaproponowanymi przez Ministerstwo, 
obszarami tematycznymi i celami rozwojowymi 

we wstępnym stanowisku negocjacyjnym



Stanowisko negocjacyjne Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 

dotyczące Kontraktu terytorialnego 
dla Województwa Mazowieckiego 

Warszawa, dn. 9 września 2014 r.

Podstawą przygotowania Stanowiska negocjacyjnego 
Zarządu Województwa Mazowieckiego jest art. 14n, ust.1 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju



Kontrakt terytorialny
dla województwa mazowieckiego

Uchwała nr 233 Rady Ministrów 
z dn. 14 listopada 2014 r. 

zatwierdzająca wynegocjowany KT 
dla województwa mazowieckiego

25 listopada 2015 r. - KT został 
podpisany przez Stronę samorządową 



Aneks nr 1 
do Kontraktu terytorialnego 

dla województwa mazowieckiego  
31 lipca 2015 r.



Dodano Rozdział 2a 
WYSOKOŚĆ, SPOSÓB I WARUNKI DOFINANSOWANIA 

RPO
Art. 9a. Zobowiązania finansowe Strony rządowej dotyczące RPO
Art. 9b Zobowiązania finansowe Strony samorządowej dotyczące 
RPO
Art. 9c. Warunki współpracy w zakresie realizacji RPO
Art. 9d. Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu realizacji 
RPO
Art. 9e. Warunki przekazywania Ministrowi przez IZ RPO 
zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia 
w projekcie ustawy budżetowej
Art. 9f. Ogólne warunki udzielania, przekazywania i rozliczania 
środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa 
w ramach RPO



Art. 9g. Środki z budżetu środków europejskich w ramach RPO 
Art. 9h. Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu 
krajowego w ramach RPO
Art. 9i. Środki na pomoc techniczną w ramach RPO
Art. 9j. Sprawozdania rozliczające, harmonogramy wydatkowania 
środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu 
państwa w ramach RPO
Art. 9k. Kontraktacja i przesunięcia środków w ramach RPO
Art. 9l. Działania naprawcze, wstrzymanie dofinansowania

Dodano w Aneksie nr 1 Art. 14a. Załączniki
(stanowiące integralną część Kontraktu)
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