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1390
USTAWA
z dnia 7 listopada 2008 r.
o europejskim ugrupowaniu wspó∏pracy terytorialnej1)
Art. 1. Ustawa reguluje zasady organizacji europejskiego ugrupowania wspó∏pracy terytorialnej
w celu wykonania postanowieƒ rozporzàdzenia (WE)
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania
wspó∏pracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 19), zwanego dalej „rozporzàdzeniem 1082/2006”.
Art. 2. W rozumieniu ustawy okreÊlenie:
1) podmiot prawa publicznego — oznacza podmiot,
o którym mowa w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004,
str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 6, t. 7, str. 132, z póên. zm.);
2) ugrupowanie — oznacza europejskie ugrupowanie wspó∏pracy terytorialnej, o którym mowa
w rozporzàdzeniu 1082/2006.
Art. 3. W sprawach nieuregulowanych w rozporzàdzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania
stosuje si´ odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
Art. 4. 1. Uchwa∏´ o przystàpieniu do ugrupowania
Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje Rada Ministrów.
2. Rada Ministrów w uchwale, o której mowa
w ust. 1, wskazuje ministra w∏aÊciwego, na podstawie
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,
z póên. zm.2)), do reprezentowania Rzeczypospolitej
Polskiej w ugrupowaniu, do którego Rzeczpospolita
Polska przystàpi∏a.
Art. 5. 1. Uchwa∏´ o przystàpieniu do ugrupowania jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje organ stanowiàcy tej jednostki bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu.
2. Uchwa∏a o przystàpieniu do ugrupowania jednostki samorzàdu terytorialnego oraz decyzja o przystàpieniu do ugrupowania podmiotu prawa publicznego wchodzà w ˝ycie po uzyskaniu zgody, o której
mowa w art. 6 ust. 1.
Art. 6. 1. Na przystàpienie do ugrupowania jednostki samorzàdu terytorialnego lub podmiotu prawa
———————
1)

2)

Przepisy ustawy wykonujà postanowienia rozporzàdzenia
(WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó∏pracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 19).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 216, poz. 1370.

publicznego zgod´ wyra˝a, w drodze decyzji, minister
w∏aÊciwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzymania uchwa∏y lub decyzji, o których mowa w art. 5
ust. 2.
2. W przypadku przes∏ania wraz z uchwa∏à lub decyzjà, o których mowa w art. 5 ust. 2, dokumentów
sporzàdzonych w j´zyku obcym, za∏àcza si´ ich poÊwiadczone t∏umaczenie na j´zyk polski.
Art. 7. 1. Tworzy si´ Rejestr Europejskich Ugrupowaƒ Wspó∏pracy Terytorialnej, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr jest prowadzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.
Art. 8. 1. Ugrupowanie majàce siedzib´ statutowà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega wpisowi do rejestru.
2. Ugrupowanie nabywa osobowoÊç prawnà
z dniem wpisania do rejestru.
Art. 9. 1. Zg∏oszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upowa˝niona przez cz∏onków ugrupowania do dokonywania czynnoÊci zwiàzanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:
1) konwencj´ i statut ugrupowania;
2) uchwa∏y albo decyzje cz∏onków ugrupowania
o przyj´ciu statutu;
3) upowa˝nienia do dokonywania czynnoÊci zwiàzanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystàpienie ka˝dego z cz∏onków do
ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporzàdzenia 1082/2006.
3. Je˝eli zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, nie
czyni zadoÊç wymaganiom okreÊlonym w ust. 1 lub 2,
minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych wzywa osob´ upowa˝nionà do dokonywania czynnoÊci zwiàzanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usuni´cia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie braków w terminie b´dzie skutkowa∏o odmowà wpisu do rejestru.
Art. 10. 1. Je˝eli dokumenty z∏o˝one do rejestru sà
sporzàdzone w j´zyku obcym, do∏àcza si´ ich poÊwiadczone t∏umaczenie na j´zyk polski.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru oraz sposób dokonywania zmian wpisów
w rejestrze i wykreÊleƒ z rejestru, uwzgl´dniajàc dokumenty niezb´dne do dokonania tych czynnoÊci oraz
dane podlegajàce wpisaniu.
Art. 11. Wpis do rejestru, odmowa wpisu do rejestru, zmiany w rejestrze oraz wykreÊlenie ugrupowania z rejestru nast´pujà w drodze decyzji.
Art. 12. Statut ugrupowania okreÊla zasady likwidacji ugrupowania w przypadku:
1) rozwiàzania ugrupowania w wyniku uchwa∏y jego
cz∏onków;
2) wykreÊlenia ugrupowania majàcego siedzib´ statutowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z rejestru ze wzgl´du na prowadzenie przez ugrupowanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 13 rozporzàdzenia 1082/2006;
3) wykreÊlenia ugrupowania z rejestru z przyczyn
okreÊlonych w art. 14 ust. 1 rozporzàdzenia
1082/2006.

Poz. 1390

Art. 18. 1. Ugrupowanie prowadzi rachunkowoÊç
na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.3)).
2. Sprawozdanie finansowe ugrupowania podlega
badaniu, a tak˝e og∏oszeniu, zgodnie z art. 70 ustawy,
o której mowa w ust. 1.
Art. 19. 1. Skarb Paƒstwa nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania ugrupowania, którego
cz∏onkiem jest Rzeczpospolita Polska.
2. Jednostki samorzàdu terytorialnego, paƒstwowe osoby prawne oraz samorzàdowe osoby prawne
nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania
ugrupowania, którego sà cz∏onkiem.
Art. 20. Organem nadzorujàcym ugrupowania jest
minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.
Art. 21. 1. W przypadku prowadzenia przez ugrupowanie majàce siedzib´ statutowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 13 rozporzàdzenia 1082/2006, organ nadzorujàcy wykreÊla ugrupowanie z rejestru.

Art. 13. Konwencja i statut ugrupowania oraz ich
zmiany podlegajà og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Og∏oszenia dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.

2. W przypadku prowadzenia przez ugrupowanie
majàce siedzib´ statutowà poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 13
rozporzàdzenia 1082/2006, organ nadzorujàcy uchyla
decyzj´, o której mowa w art. 6 ust. 1, wydanà w stosunku do cz∏onka tego ugrupowania.

Art. 14. Wystàpienie cz∏onka z ugrupowania lub
rozwiàzanie ugrupowania w wyniku uchwa∏y jego
cz∏onków zg∏asza do rejestru dyrektor ugrupowania.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1
rozporzàdzenia 1082/2006, organ nadzorujàcy wykreÊla ugrupowanie z rejestru.

Art. 15. Cz∏onkowie ugrupowania majàcego siedzib´ statutowà poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏ajàcy na podstawie prawa polskiego, informujà ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
o konwencji oraz o rejestracji i opublikowaniu statutu
tego ugrupowania.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, organ nadzorujàcy wyznacza likwidatora ugrupowania.

Art. 16. Bez finansowego wk∏adu ze strony Wspólnoty Europejskiej ugrupowanie majàce siedzib´ statutowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e
wykonywaç dzia∏ania jedynie w zakresie okreÊlonym
w art. 6 rozporzàdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1).
Art. 17. Kontrola zarzàdzania Êrodkami publicznymi ugrupowania jest wykonywana na podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 22. W przypadkach, o których mowa w art. 12
pkt 1 i art. 21 ust. 1 i 3, likwidator ugrupowania zawiadamia organ nadzorujàcy o wszcz´ciu likwidacji ugrupowania.
Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343.

