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PRZEDMOWA
W Polsce samorząd został reaktywowany w 1990 r., po ponad
czterdziestoletniej przerwie. Struktura ta nie jest jednak oparta wyłącznie
na wcześniejszych pomysłach ustrojowych, czy też przykładach z Europy
Zachodniej. Należy wskazać, że jest to system ciągle rozwijający się.
Przykładem tego może być chociażby fakt dokonania zasadniczych
zmian strukturalnych w roku 1998 r., które wprowadziły jednostki
samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Kolejną istotną reformą było wprowadzenie ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497
z późn. zm.). Emanacją realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości
w kontekście działań samorządu terytorialnego było chociażby
uchwalenie ustawy, która pozwoliła na bezpośrednie wybory organów
monokratycznych gmin i miast1. Realizacja zasady samorządności oraz
decentralizacja zadań publicznych, a także ich znaczenie dla
społeczeństwa obywatelskiego stanowi o konieczności podjęcia analizy
rozwiązań prawnych i faktycznych, które dotyczą tego obszaru życia
społecznego.
W Polsce tylko część zadań lokalnych i regionalnych jest
realizowana przez agendy administracji rządowej, które bezpośrednio
(hierarchicznie) podlegają Radzie Ministrów, Premierowi bądź
poszczególnym
ministrom.
Zasadniczy
fragment
zadań
administracyjnych, niemający znaczenia ogólnokrajowego, jest
realizowany przez samorząd terytorialny. Czynią to organy
samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnocie
lokalnej (gminnej, powiatowej) bądź regionalnej (wojewódzkiej) i które
reprezentują jej interesy.
Asumptem do powstania publikacji była konieczność dokonania
uporządkowanej deskrypcji naukowej problematyki funkcjonowania
samorządu terytorialnego w naszym kraju. Monografia ta ma na celu
wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom jednocześnie nauk społecznych,
jak i praktyce związanej ze wciąż rozwijającymi się instytucjami
samorządowymi. Zakresem rozważań objęto zarówno zagadnienia
1

Por. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984).
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prawne, jak i faktyczne problemy wynikające z działalności organów.
Autorzy podjęli także tematykę perspektyw i wyzwań stojących przed
samorządami. Nie sposób jednak pominąć ujęcie historyczne, jak
i aspekty prawno-porównawcze istotne dla przedmiotu niniejszej
monografii. W pracy zastosowano głównie metodę dogmatyczną, a także
pomocniczo komparatystyczną i historyczną.
Niniejsza monografia stanowi spójny zbiór analiz naukowych,
który w ocenie autorów będzie przydatny zarówno dla praktyków, jak
i teoretyków zajmujących się samorządem terytorialnym. Nie jest to
praca skierowana wyłącznie do prawników i administratywistów, lecz do
wszystkich osób zainteresowanych przedmiotem badań. Mamy nadzieję,
że poruszona w niej problematyka pozwoli na rzucenie nowego światła
na działalność zdecentralizowanej administracji państwa. W kontekście
okresu, w którym Polska była krajem silnie scentralizowanym,
szczególną doniosłość zyskuje możliwość rozstrzygania o bieżących
problemach samorządowych. Jest to wyraz dbałości środowiska
naukowego o instytucje istotne dla funkcjonowania kraju. W ogólnej
ocenie przeprowadzonych analiz przedmiotowych, wyłania się
pozytywny obraz jednostek podziału terytorialnego oraz ich działalności.
Jednakże nie jest on bez skazy. Stąd też szczególna wartość dodana
niniejszej publikacji, która traktuje o sile oddziaływania rozwiązań
ustrojowych na społeczeństwo obywatelskie.
W pracy przyjęto stan prawny na dzień 2 listopada 2017 roku.
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Kazimierz Pawlik
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Postępowanie w przedmiocie rozstrzygnięcia
nadzorczego nad aktem organu gminy
Proceedings to reach supervising authority's resolution on
municipal authority enactment

Abstrakt
Za podstawowy środek nadzoru o charakterze korygującym
administracji rządowej nad samorządem uznaje się możliwość orzeczenia
o nieważności przez wojewodę uchwały lub zarządzenia w oparciu o art.
91 ustawy o samorządzie gminnym. Postępowanie to ze względu na
konieczność wypełnienia konstytucyjnych gwarancji samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego, choć co do zasady prowadzone
w oparciu o normy ogólnego postępowania administracyjnego, wykazuje
szereg odrębności. Do specyfiki tego postępowania możemy zaliczyć:
ograniczenia przedmiotowe kontroli, szczególne kryterium kontroli oraz
ograniczenia temporalne w zakresie rozstrzygnięcia nadzorczego. Nadzór
wojewody dotyczy części uchwał i zarządzeń organów samorządu
terytorialnego, które oceniane są wyłącznie pod kątem legalności.
Słowa kluczowe:
kryteria nadzoru, samodzielność samorządu terytorialnego, legalność
Abstract
A primary means of the governmental administration supervision
to correct the local government is considered to be the possibility to
declare an enactment or ordinance void by the voivode (local governor in
Poland) pursuant to Art. 91 of the Act on Commune Local Government.
The proceedings, due to the fact that constitutional guarantees of
9
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autonomy of local government units must be fulfilled, shows a number of
differences, though as a rule they are conducted on the basis of the norms
of general administrative proceedings. The specific features of the
proceedings include: objective limitations of the supervision, a specific
supervision criterion and temporary limitation of a supervising decision.
The Voivode's supervision affects some of the enactments and ordinances
of the local government, which are assessed solely with regard to their
legality.
Key words:
supervision criteria, local self-government independence, legality

Wstęp
Decentralizacja, której efektem jest powstanie i funkcjonowanie
wyposażonych w określone kompetencje organów samorządu
terytorialnego, nie może oznaczać, że samodzielność tych organów
będzie utożsamiana z niepodleganiem kontroli. Zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego a przede
wszystkim właściwego wykonywania powierzonych mu zadań wymaga
stosowania ograniczonego do ustalonych kryteriów nadzoru.
Wykonywanie nadzoru musi odbywać się jednak w określonych prawem
ramach, które zagwarantują, aby działalność organu nadzoru nie
powodowała istotnego ograniczenia samodzielności organów samorządu
terytorialnego. Gwarantem takiego wykonywania nadzoru obok
precyzyjnego uregulowania zakresu przedmiotowego, czasowego i jego
dopuszczalnych form jest możliwość poddania na wniosek
kontrolowanego organu czynności nadzorczych ocenie sądu
administracyjnego. W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie
specyfika postępowania nadzorczego wykonywanego w formie tzw.
rozstrzygnięć nadzorczych. Ponieważ ogólną kompetencję nadzorczą
w omawianym zakresie ma wojewoda, to ten organ będzie również
najczęściej przywoływany, ale rozważania dotyczące przebiegu
postępowania nadzorczego, poza sygnalizowanymi wyjątkami, odnosić
się będą również do regionalnych izb obrachunkowych.
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Działalność organów nadzoru w zakresie stosowania
tzw. rozstrzygnięć nadzorczych wpisuje się w szerszą kategorię nadzoru
10
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administracji rządowej nad samorządem terytorialnym. Ogólne ramy
nadzoru nad samorządem terytorialnym zostały wskazane już w art. 171
Konstytucji RP1 a rozwinięte w ustawie o samorządzie gminnym (dalej:
u.s.g.)2. Za zasadnością wprowadzenia możliwości oceny działań organów jednostek samorządu terytorialnego przez organy administracji
rządowej i ewentualnego skorygowania ocenianych działań przemawia
konieczność zabezpieczenie interesu całego państwa jako dobra
wspólnego3, bowiem samorząd jest w istocie wykonawcą zdecentralizowanych funkcji państwowych 4 . Choć to właśnie w organizacji samorządu terytorialnego w sposób najpełniejszy realizowana jest zasada
decentralizacji władzy publicznej, to nie oznacza to całkowitej swobody
organów samorządu terytorialnego i wyjęcia ich spod kontroli
administracji centralnej. Niektórzy autorzy zwracali dawniej uwagę, że
nadzór nad samorządem terytorialnym jest nieodzowny ze względu na to,
że zwłaszcza na niższych szczeblach samorządu terytorialnego występuje
szczególne ryzyko wystąpienia pewnych patologii życia publicznego, np.
korupcji, z którymi skutecznie walczyć może niepowiązana personalnie
czy politycznie z samorządem administracja rządowa5. Obecnie należałoby przyjąć raczej, że nadzór nad samorządem, zwłaszcza sprawowany
przez wojewodów, służyć ma przede wszystkim korygowaniu powstałych
nieprawidłowości a jedynie dodatkowo, w przypadku pozyskania
w trakcie kontroli informacji mogących świadczyć o realizacji znamion
przestępstwa lub wykroczenia, do zainicjowania postępowania
wyjaśniającego przed powołanymi do tego organami.
Realizacja powyższych celów wymaga objęcia działalności
samorządu terytorialnego nadzorem. Charakterystyczne, że pojęcie to nie
doczekało się prawnej definicji a przez samego ustawodawcę stosowane
jest niekonsekwentnie6, co utrudnia ustalenie jego zakresu. W literaturze
1

Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
78, poz. 483).
2
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446
z późn.zm.).
3
Por. A. Skoczylas, M. Piątek, komentarz do art. 171, [w:] Konstytucja RP. Tom
II. Komentarz do art. 87-243, M. Safian, L. Bosek (red), Warszawa 2016, s. 956.
4
Por. R. P. Krawczyk, Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem
terytorialnym, „Finanse Komunalne” 2014, nr 10, s. 6.
5
Por. T. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1946, s. 76.
6
Por. Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu
terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
(Informacja o wynikach kontroli NIK), Warszawa 2014, s. 29.
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podkreśla się, że termin ten ma szersze znaczenie niż kontrola a obejmuje
dwa elementy: kontrolę oraz władztwo7. Oznacza to, że podmiot nadzorujący posiada kompetencje do pozyskiwania informacji, co łączy się
z kontrolą, ale może również władczo ingerować i korygować działalność
podmiotu nadzorowanego, co stanowi element władztwa. Z powyższym
zakresem nadzoru nad samorządem korespondują jego funkcje: strzeżenia
prawa oraz ochronna i wspierająca. Funkcja strzeżenia prawa dotyczy
podejmowania działań nadzorczych w zakresie zapewnienia legalności
działalności samorządu, zaś funkcja ochronna i wspierająca dotyczy
doradztwa i wspierania organów samorządu w realizacji zadań
publicznych oraz ochrony przed nieuzasadnioną ingerencją w działalność
samorządu innych podmiotów8. Poprzez rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody realizowana jest przede wszystkim funkcja strzeżenia prawa.
Zgodnie z innym podziałem można wyróżnić funkcję weryfikacyjną oraz
dyrektywną (korygującą)9. Pierwsza z nich polega na sprawdzeniu przestrzegania prawa, druga – na skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych przy realizacji funkcji weryfikacyjnej. Poprzez
rozstrzygnięcia nadzorcze realizowane są obie z powyższych funkcji.
Ponadto zwraca się uwagę, że samo rozstrzygnięcie jest środkiem
nadzoru o charakterze represyjnym10.
Kryterium oceny
Działanie
polegające
na
sprawdzeniu
prawidłowości
funkcjonowania wymaga najpierw określenia pewnych mierników,
wartości, przez pryzmat których prowadzona będzie ocena. Do
najczęściej stosowanych kryteriów przy ocenie działalności administracji
publicznej należą legalność, celowość, rzetelność i gospodarność, a już
znacznie rzadziej uwzględnienie interesu ogólnego, respektowanie
interesów jednostki czy zgodność z polityką rządu11. W art. 171 ust. 1
Konstytucji RP wskazano, że działalność samorządu terytorialnego
powinna być oceniana wyłącznie z perspektywy legalności. Z kolei w art.
7

Por. R. Stasikowski, Funkcja nadzorcza administracji publicznej, „Finanse
Komunalne” 2009, nr 11, s. 7.
8
Por. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
9
Por. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy.
Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 203.
10
Por. J. Lemańska, Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością
samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 5, s. 29.
11
Por. J. Jagielski, Kryteria legalności w kontroli administracji publicznej,
„Kontrola państwowa” 2003, nr 1, s. 12-13.
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85 u.s.g. oraz w pozostałych samorządowych ustawach ustrojowych
ustawodawca odwołuje się do kryterium zgodności z prawem12. Oba pojęcia traktowane są najczęściej jako synonimy13, lecz w literaturze zwraca
się również uwagę na możliwe rozbieżności w ich rozumieniu, które
mogą utrudniać prawidłową realizację czynności nadzorczych nad
samorządem terytorialnym. Legalność może być bowiem rozumiana jako
pojęcie szersze niż tylko zgodność z prawem i w znaczeniu szerokim
objąć cały porządek prawny w powiązaniu z prawami człowieka oraz
interesem publicznym14. Oznacza to traktowanie legalności jako praworządności w kontekście całego porządku prawnego. Tak przedstawiona
legalność (praworządność) jest pojęciem znacznie szerszym niż legalność
rozumiana jako działalność podejmowana na podstawie normy prawnej
i zgodnie z jej formalną treścią. Dodatkowo można zauważyć, że choć
ustawodawca jednoznacznie wyklucza stosowanie jako pryzmatu oceny
kryterium celowości, to kryterium to pośrednio może jednak być
uwzględniane, co w piśmiennictwie określane jest pojęciem kryterium
legalności celu15. Dotyczy to sytuacji, w której działanie podmiotu nadzorowanego jest zgodne z treścią normy prawnej, co do której dokonano
prawidłowej wykładni, ale nie będzie już zgodne z celem wprowadzenia
danej normy. W konkretnych sytuacjach będzie zmuszało to organ
nadzoru do przeprowadzenia wykładni celowościowej, której efekt może
odbiegać od wniosków płynących wprost z literalnego brzmienia
przepisu. Dodatkowo, w niektórych przypadkach sam przepis ustawy
stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia określonej kwestii w akcie
jednostki samorządu terytorialnego może odwoływać się do konieczności
uwzględnienia czynników ekonomicznych czy technicznych danej
materii regulacji 16 . Wydaje się, że w takim przypadku te czynniki, do

12

Por. art. 77 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 814), art. 79 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.).
13
Por. K. Marszał, Wpływ czynników zewnętrznych na samorząd terytorialny –
analiza instrumentów, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola
administracji, red. B. Dolnicki, J.P. Tarno, Warszawa 2012, s. 233.
14
Por. S. Czarnow, Zakres i środki nadzoru nad gospodarką komunalną,
„Finanse Komunalne” 2011, nr 3, s. 57-58.
15
Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 275-276.
16
Sytuacja taka ma miejsce m.in. w sprawach dotyczących ustalenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Szerzej na ten temat zob. Ł. Ciszewski,
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w stosunku do uchwał rady gminy w
sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe
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których odwołuje się ustawodawca, powinny zostać również
uwzględnione przez wojewodę oceniającego akt nadzorowanej jednostki
samorządu terytorialnego. Na marginesie warto zwrócić uwagę na
niekonsekwencję ustawodawcy, który pomimo przyjęcia, że kryterium
kontroli samorządu terytorialnego może być wyłącznie legalność, czyni
wyjątek od tej zasady przyznając regionalnym izbom obrachunkowym
kompetencje do dokonywania w pewnym zakresie kontroli gospodarki
finansowej samorządu terytorialnego także przez pryzmat kryterium
celowości, rzetelności i gospodarności17. Pamiętać należy, że choć wojewoda w postępowaniu zmierzającym do zastosowania środka
nadzorczego dokonuje weryfikacji aktu organu samorządu terytorialnego
przy zastosowaniu kryterium legalności, to zastosowanie samego środka
nadzoru wymaga już stwierdzenia kwalifikowanego charakteru
niezgodności z prawem ocenianego aktu, co będzie jeszcze przedmiotem
rozważań.
Zakres przedmiotowy nadzoru wojewody
W świetle art. 85 u.s.g. nadzór odnosi się do wszelkich form
aktywności gminy, w szczególności nie jest on ograniczony wyłącznie do
działalności związanej z realizacją norm prawa administracyjnego, ale
obejmuje również czynności podejmowane w formach właściwych dla
prawa cywilnego18. W przypadku rozstrzygnięć nadzorczych zakres przedmiotowy nadzoru został natomiast ograniczony na mocy art. 91 ust. 1
u.s.g. wyłącznie do uchwał i zarządzeń organu gminy. Nie jest zatem
dopuszczalna ingerencja nadzorcza wojewody w innego rodzaju formy
prawne wykonywania uprawnień samorządowych, np. zastosowanie
rozstrzygnięcia względem oświadczenia organu gminy zawierającego
stanowisko w określonej sprawie19. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że organ gminy poprzez nadanie innej niż uchwała lub
zarządzenie nazwy swojego aktu nie może doprowadzić w ten sposób do
wyłączenia nadzoru administracji rządowej nad takim aktem, jeśli
materia w nim uregulowana winna zostać ujęta uchwałą lub
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, „Samorząd
Terytorialny” 2015, nr. 10, s. 40-49.
17
Por. art. 5 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561).
18
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 8 grudnia
2006 r., sygn. akt II SA/Wa 1278/06.
19
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 1 lipca
2014 r., sygn. akt II SA/Ol 608/14.
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zarządzeniem20. Kwestią sporną pozostaje natomiast ustalenie, czy wszystkie uchwały i zarządzenia podjęte przez organ gminy mogą stać się
przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Przyjęcie
założenia, że rozstrzygnięcie nadzorcze może objąć każdą uchwałę lub
zarządzenie organu bez względu na jego treść ujawnione zostało
w orzecznictwie tak Trybunału Konstytucyjnego 21 jak i sądów administracyjnych 22 , a doczekało się uzasadnionej krytyki w literaturze przedmiotu. Zwracano przy tym uwagę na przykładową możliwość
stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy upoważniającej do
złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy jako osoby prawnej, która
to kompetencja jako ingerująca w stosunki cywilne gminy może
prowadzić do naruszenia jej samodzielności23. Należy wreszcie zwrócić
uwagę, że nie każda uchwała rady gminy stanowić będzie źródło prawa
miejscowego, a część takich uchwał stanowi wyłącznie tzw. akty
kierownictwa wewnętrznego24, których objęcie pełnym nadzorem wojewody może prowadzić do ograniczenia sfery samodzielności samorządu
terytorialnego. Szersze wątpliwości budzi już teza wskazująca na
kompetencje wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego
w stosunku do każdego zarządzenia organu gminy, nawet takiego,
którego wydanie nie zostało wprost przewidziane w obowiązujących
przepisach i które nie podlega obowiązkowemu przedłożeniu organowi
nadzoru w oparciu o art. 90 ust. 1 u.s.g. W orzecznictwie pojawił się
pogląd, że tylko takie zarządzenia, które wydano w sprawie podlegającej
z woli ustawodawcy regulacji w formie zarządzenia poddawane będzie
działaniom nadzorczym w przypadku naruszenia kryterium legalności25.
Przyjęcie powyższego stanowiska prowadziłoby do wniosku, że „jest
grupa aktów wydawanych przez organ wykonawczy gminy, które nie są
20

Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 7 grudnia 1993 r., sygn. akt
SA/Wr 1143/93.
21
Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 9 grudnia 2003 r., sygn. akt P 9/02.
22
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, 18 listopada
2013 r., sygn. akt II SA/Op 459/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie, 28 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 218/07.
23
Por. P. Chmielnicki, Nadzór nad działalnością gminną, [w:] Ustawa o
samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010, s. 739742.
24
Por. J. Sozański, Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt
i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego,
„Roczniki Administracji i Prawa” 2015, nr 15/2, s. 36.
25
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 18 maja
2009 r., sygn. akt II SA/Gl 104/09.
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objęte zakresem przedmiotowym nadzoru, a podlegają kontroli sądu
administracyjnego. (…) W rezultacie należałoby przyjąć, że przedmiotem
nadzoru mogą być tylko zarządzenia dotyczące spraw ustawowo
przekazanych do uregulowania w tej formie”26. Należy jednak zaznaczyć,
że powyższy pogląd, choć mający swoje uzasadnienie, jest obecnie
stanowiskiem odosobnionym.
Bez względu na wątpliwości dotyczące rodzaju uchwał
i zarządzeń podlegających nadzorowi wojewody pojawia się również
kwestia rozgraniczenia zakresu przedmiotowego kompetencji
nadzorczych wojewody i regionalnych izb obrachunkowych. Właściwość
powyższych organów nadzoru ma charakter wyłączny i nie jest
dopuszczalna sytuacja, w której kompetencje te krzyżowałyby się27. Należy zatem przyjąć, że do kompetencji nadzorczych wojewody nie zalicza
się oceny tych uchwał i zarządzeń, których przedmiotem są sprawy
finansowe28. Do spraw tych należy ogół czynności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem przez gminę zasobów pieniężnych oraz
majątkowych29. Problemem praktycznym okazuje się jednak wyznaczenie precyzyjnej granicy pomiędzy kompetencjami nadzorczymi
wojewodów a regionalnych izb obrachunkowych. Pomimo wielu
projektów ściślejszego uregulowania tej materii żaden z nich nie
przyniósł zadowalających rezultatów a brak woli do kompleksowego jej
uregulowania przekłada się na trwającą niepewność co do zakresu
kognicji nadzorczej30.
Ograniczenia temporalne
Ustawodawca celem ochrony samodzielności samorządu
terytorialnego i ograniczenia okresu niepewności co do pozostawienia
26

M. Chlipała, Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w
orzecznictwie sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 12, s.
18.
27
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5 marca 2002 r., sygn. akt II
SA/Ka 3232/01.
28
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 5 listopada
2009 r., sygn. akt II SA/Ol 820/09.
29
Szerzej na ten temat zob. A. Talik, Zakres nadzoru w świetle art. 11 ust. 1 pkt
1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 1999,
nr 5, s. 19oraz J. Dytko, Proceduralnoprawna determinacja nadzoru wojewody
nad działalnością prawotwórczą organów jednostek samorządu terytorialnego,
Wrocław 2013, s. 143-146.
30
Por. R.P. Krawczyk, op. cit. S. 17-19.
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w obrocie prawnym wydawanych przez organy gminy uchwał
i zarządzeń przewidział ograniczenie czasowe możliwości zastosowania
rozstrzygnięcia nadzorczego. W świetle art. 91 ust. 1 u.s.g. wydanie
rozstrzygnięcia nadzorczego może nastąpić nie później niż w ciągu 30
dni od dnia doręczenia organowi nadzoru ocenianego aktu. Choć przepis
ten wydaje się precyzyjny, to na gruncie jego zastosowania dochodzi do
licznych sporów rozstrzyganych przez sądy administracyjne. Spory te
dotyczą przede wszystkim określenia początku oraz końca biegu
wskazanego terminu.
Za początek biegu terminu na wydanie rozstrzygnięcia uznaje się
doręczenie uchwały w trybie art. 90 u.s.g., zgodnie z którym wójt
zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, zaś aktów ustanawiających przepisy
porządkowe w terminie 2 dni od ich ustanowienia. Zaniedbanie
wykonania tego obowiązku przez organ wykonawczy gminy oznacza, że
w ogóle nie rozpoczyna biegu termin na wydanie rozstrzygnięcia
nadzorczego31 a rozpocznie on bieg dopiero od momentu doręczenia wojewodzie ocenianego aktu 32 . Początek biegu terminu należy liczyć od
dnia faktycznego doręczenia uchwały lub zarządzenia, nawet jeśli
doręczenia tego dokonałby inny podmiot niż zobowiązany do tego organ
wykonawczy gminy33. Choć w postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia
nadzorczego ocenie podlega nie tylko sama treść aktu organu gminy, ale
również prawidłowość procedury poprzedzającej wydanie ocenianego
aktu, to przyjmuje się, że dla rozpoczęcia biegu analizowanego terminu
wystarczające jest doręczenie samej uchwały lub zarządzenia34. Wojewoda dysponuje bowiem środkami prawnymi wynikającymi z art. 88 u.s.g.
do pozyskania koniecznych do pełnej oceny informacji i danych. Jako
odosobnione natomiast należy uznać stanowisko, zgodnie z którym do
czasu dostarczenia pełnej dokumentacji procesu uchwałodawczego,
w tym uchwały wraz załącznikami oraz dokumentacji obrazującej
przebieg procesu uchwałodawczego, termin na wydanie rozstrzygnięcia

31

Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 26 marca 1992 r., sygn. akt
SA/Wr 300/92.
32
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 21 stycznia 2010 r., sygn.
akt I OSK 1059/09.
33
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 26 marca
2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 34/09.
34
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, 9 września
2010 r., sygn. akt 589/10.
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przez wojewodę nie rozpoczyna biegu35. Uznaje się bowiem, że nawet
w takim przypadku wojewoda powinien wydać rozstrzygnięcie nadzorcze
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Jednak w sytuacji
niedoręczenia wojewodzie pełnych akt sprawy, przesyłania dokumentacji
fragmentarycznie, organ gminy naraża się na stwierdzenie nieważności
uchwały, co jest uzasadnione w przypadku uniemożliwienia organowi
nadzoru dokonania przez taką praktykę kontroli legalności ocenianego
aktu36.
Ponieważ termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest
terminem prekluzyjnym, to nie może on zostać zmieniony lub przerwany
przez czynność wojewody lub czynność organu gminy37 a wraz z upływem tego terminu uprawnienie wojewody do wydania rozstrzygnięcia
nadzorczego wygasa38. W szczególności termin ten nie może zostać przerwany przez wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy39. Początkowo wątpliwości budziło, z jaką czynnością wojewody należy wiązać
wniosek o dochowaniu 30-dniowego terminu na zastosowanie
rozstrzygnięcia nadzorczego. Brano pod uwagę takie zdarzenia jak:
moment podpisania rozstrzygnięcia, dzień jego wysłania w placówce
pocztowej
operatora publicznego oraz moment
doręczenia
rozstrzygnięcia organowi zainteresowanej gminy. Ostatecznie
w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że dla zachowania terminu
wystarczy podpisanie przez wojewodę rozstrzygnięcia przed upływem 30
dni od dnia doręczenia ocenianej uchwały lub zarządzenia40. Samo zaś
doręczenie organowi gminy ma ten skutek prawny, że rozstrzygnięcie
wchodzi do obrotu i wiąże organ w tym znaczeniu, że otwiera bieg
terminu na wniesienie ewentualnej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
do sądu administracyjnego. W praktyce mogą również powstać
35

Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, 27 kwietnia
2007 r., sygn. akt II SA/Po 671/06.
36
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt
II OSK 54/11.
37
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, 26
października 2010 r., sygn. akt II SA/Bd 991/10.
38
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt
II OSK 54/11.
39
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 19 marca 1992 r., sygn. akt
SA/Wr 104/92.
40
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 8 września
2016 r., sygn. akt III SA/Gd 732/16.
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wątpliwości dotyczące zachowania przez wojewodę terminu do wydania
rozstrzygnięcia, jeśli ostatni dzień 30-dniowego terminu przypadał będzie
na dzień ustawowo wolny od pracy. Również w orzecznictwie istnieją
w tym zakresie dwa przeciwstawne kierunki interpretacyjne
prezentowane przez różne składy Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Według jednego z nich przy liczeniu terminu na wydanie rozstrzygnięcia
zastosowanie ma art. 57 § 4 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (dalej: k.p.a.)41, co oznacza w takim przypadku dopuszczalność wydania rozstrzygnięcia w pierwszym dniu powszednim
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy42. Zgodnie z drugim
kierunkiem orzeczniczym do obliczania 30-dniowego terminu na
wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego nie stosuje się art. 57 k.p.a.,
ponieważ reguluje on sposób obliczania i warunki zachowania terminu
procesowego przez stronę postępowania43. Przyjęcie powyższego kierunku oznacza, że wojewoda powinien wydać rozstrzygnięcie nadzorcze
najpóźniej w ostatnim dniu przypadającym przed dniem ustawowo
wolnym od pracy będącym jednocześnie ostatnim dniem terminu
wskazanego w art. 91 ust. 1 u.s.g.
Przebieg postępowania
Doręczenie wojewodzie w trybie art. 90 ust. 1 u.s.g. ocenianego
aktu organu gminy pozwala na przeprowadzenie wstępnej oceny
w zakresie jego zgodności z prawem. Wojewoda powinien przy tej ocenie
kierować się wyłącznie kryterium legalności a inne kryteria oceny
uwzględnić wyłącznie, jeśli odnosi się do nich bezpośrednio przepis
zawierający delegację do uregulowania danej materii w uchwale lub
zarządzeniu organu gminy. Na tym etapie do postępowania wojewody nie
stosuje się jeszcze ogólnych norm prawa administracyjnego
procesowego. Normy te będą natomiast odpowiednio stosowane
w oparciu o art. 91 ust. 5 u.s.g. w przypadku ustalenia dużego
prawdopodobieństwa istotnego naruszenia prawa przez oceniany akt.
W takim przypadku wojewoda na postawie art. 61 § 4 k.p.a. powinien
formalnie wszcząć postępowanie i zawiadomić o tym fakcie

41

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
42
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 11 stycznia 2012 r., sygn.
akt I OSK 2012/11.
43
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6 maja 2010 r., sygn. akt I
OSK 201/10.
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zainteresowaną gminę44. Ewentualny brak zawiadomienia nie stanowi samodzielnej podstawy do uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego w toku
postępowania przed sądem administracyjnym, choć w kontekście
pozostałych ustaleń może to świadczyć o niezapewnieniu organowi
gminy możliwości uczestnictwa w postępowaniu nadzorczym w zakresie
mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia wojewody45. Nie ma natomiast wojewoda obowiązku formalnego wszczęcia postępowania
w sprawie zastosowania rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli z takim
wnioskiem występuje obywatel zainteresowany usunięciem z obrotu
prawnego aktu organu gminy46.
Wszczynając formalnie postępowanie nadzorczego wojewoda
w oparciu o art. 91 ust. 2 u.s.g. może wstrzymać wykonanie uchwały lub
zarządzenia. Przesłanką wstrzymania powinno być istnienie przynajmniej
przeświadczenia organu nadzoru, że oceniany akt dotknięty jest wadą
umożliwiającą stwierdzenie jego nieważności 47 . Formą wyrażenia woli
organu o wstrzymaniu wykonania ocenianego aktu jest postanowienie.
W piśmiennictwie wskazuje się, że takie postanowienie może być
przedmiotem odrębnego zaskarżenia do sądu administracyjnego48, jednak
w samym orzecznictwie pojawił się pogląd, że postanowienie
w przedmiocie wstrzymania wykonania nie jest rozstrzygnięciem
nadzorczym i w konsekwencji nie służy na nie skarga rozpatrywana
w postępowaniu sądowoadministracyjnym49.
W toku postępowania wyjaśniającego organ stosując opisane
wyżej kryterium nadzoru powinien ocenić, czy w poddanym kontroli
akcie doszło do naruszenia prawa. Jedyną stroną takiego postępowania
może być jednostka samorządu terytorialnego, której organ wydał
oceniany akt, w szczególności stronami ani uczestnikami tego
postępowania nie mogą być osoby fizyczne czy prawne zainteresowane

44

Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
października 2007 r., sygn. akt III SA/Po 694/07.
45
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 1295/11.
46
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
września 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 562/08.
47
Por. P. Chmielnicki, op. cit., s. 756.
48
Ibidem, s. 757,
49
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
października 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1181/15.
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usunięciem z obrotu prawnego aktu organu gminy50. Sam organ gminy
może natomiast korzystając ze swoich uprawnień procesowych składać
dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które przemawiałyby za
odstąpieniem od zastosowania rozstrzygnięcia nadzorczego 51. Prowadząc
postępowanie wyjaśniające organ nadzoru ma obowiązek zgodnie z art. 7
k.p.a. wnikliwie ustalić stan sprawy przesądzający o kierunku
rozstrzygnięcia. Ze względu na specyfikę postępowania prowadzonego
przez wojewodę i przesłanki zastosowania rozstrzygnięcia nadzorczego
konieczne jest tu ustalenie nie tylko, czy doszło do naruszenia prawa
(badanie legalności aktu organu gminy), ale w przypadku odpowiedzi
pozytywnej ustalenie również stopnia naruszenia prawa. Zgodnie bowiem
z art. 91 ust. 4 u.s.g. wyłącznie istotne naruszenie prawa uzasadnia
uznanie uchwały lub zarządzenia za nieważne. Ustawodawca nie
wyjaśnił, na czym polega istotne naruszenie prawa, dlatego próbę
ustalenia tego pojęcia podjęto w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Do tego typu naruszenia prawa zaliczono: naruszenie przepisów
wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, naruszenie
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego,
przepisów prawa materialnego (przez wadliwą wykładnię) oraz
przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał 52 . Przesłanek
stwierdzenia nieważności orzekanej przez organ nadzoru w trybie art. 91
ust. 1 u.s.g. nie można utożsamiać z przesłankami stwierdzenia
nieważności wskazanymi w art. 156 § 1 k.p.a. Stwierdzenie nieważności
uchwały aktu organu gminy wymaga bowiem wyłącznie ustalenia
wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawa, tj. sprzeczność ta
powinna być oczywista i bezpośrednia oraz wynikać wprost
z porównania treści ocenianego aktu z treścią naruszonego przepisu. Nie
jest natomiast konieczne, aby jak w przypadku stwierdzenia nieważności
decyzji lub postanowienia ustalić zaistnienie rażącego naruszenia
prawa53. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego wojewoda ustaliłby wyłącznie nieistotne naruszenia praw, to zgodnie z art. 91 ust. 4
u.s.g. nie stwierdza się nieważności ocenianego aktu a wyłącznie
wydanie uchwały lub zarządzenia z naruszeniem prawa. W podobny
sposób należy zakończyć postępowanie nadzorcze, jeżeli zgodnie z art.
50

Por. P. Chmielnicki, op. cit., s. 752.
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 26 czerwca 2007 r., sygn.
akt II OSK 466/07.
52
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, 11 lutego
2014 r., sygn. akt III SA/Kr 974/13.
53
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 18 stycznia
2017 r., sygn. akt I SA/Ol 836/16.
51
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94 u.s.g. doszło do istotnego naruszenia prawa będącego podstawą
ustalenia nieważności aktu organu gminy, lecz od jego podjęcia minął rok
i jednocześnie oceniany akt nie jest aktem prawa miejscowego i nie
uchybiono obowiązkowi przedłożenia aktu wojewodzie54.
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Postępowanie nadzorcze wojewody dotyczące aktu organu gminy
może kończyć wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Nie przybiera ono
formy decyzji administracyjnej ani postanowienia, ponieważ jest
wyłącznie wyrazem stosowania przepisów ustrojowych regulujących
wewnętrzną sferę działalności administracji55. Rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność ma charakter deklaratoryjny, ponieważ nie tworzy stanu
niezgodności z prawem a jednocześnie jest niezbędne dla
wyeliminowania uchwały lub zarządzenia z obrotu prawnego 56 . Samo
rozstrzygnięcie nadzorcze wywołuje skutek ex tunc57. Ma ono charakter
kasacyjny, tzn. organ nadzoru nie zastępuje treści uchwały lub
zarządzenia treścią własnego rozstrzygnięcia, ale ogranicza się do
pozbawienia takiego aktu mocy obowiązującej58. W nauce istnieje spór,
czy za rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody należy uznać także
stwierdzenie naruszenia prawa przez oceniany akt stosowane np.
w przypadku ustalenia wyłącznie nieistotnego naruszenia prawa. Za
uznaniem takiego stwierdzenia za rozstrzygnięcie nadzorcze przemawia
fakt, że takie zakończenie postępowania nadzorczego również ma
charakter deklaratoryjny, stanowi rodzaj aktu administracyjnego i wyraża
negatywną ocenę wojewody w stosunku do ocenianego aktu59. Zarówno
rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające o nieważności aktu organu gminy
jak i stwierdzające wydanie takiego aktu z naruszeniem prawa może być
54

Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 15
czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1968/04.
55
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 19 lipca 2011 r., sygn. akt I
OSK 684/11.
56
Por. K. Pawłowska, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu
terytorialnego (wybrane aspekty), [w:] Województwo, region, regionalizacja 15
lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół
Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2013, s. 276.
57
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 12 października 1990 r.,
sygn. akt SA/Lu 663/90.
58
Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, 11 maja 2012 r., sygn. akt I
OSK 1972/11.
59
Por. P. Chmielnicki, op. cit., s. 761-762.
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przedmiotem skargi organu gminy do sądu administracyjnego, co stanowi
realizację konstytucyjnej gwarancji sądowej ochrony samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego.
Podsumowanie
Postępowanie nadzorcze zmierzające do oceny legalności
i ewentualnego usunięcia z obrotu prawnego niezgodnej w istotny sposób
z prawem uchwały lub zarządzenia organu gminy wykazuje specyfikę
uzasadnioną koniecznością zagwarantowania samodzielności jednostki
samorządu terytorialnego. Ustawodawca ograniczył bowiem zakres
przedmiotowy nadzoru wyłącznie do wskazanych wyżej aktów, ustalił
kryterium nadzoru i jednocześnie zabezpieczył gminę przed
utrzymywaniem się przez dłuższy czas stanu niepewności co do bytu
prawnego wydanego aktu przez zastosowanie ograniczeń temporalnych
możliwości ustalenia jego nieważności. Praktyka postępowań
nadzorczych wskazuje jednak na pewne wady ich uregulowania. np.
niedostatecznie precyzyjne rozdzielenie kompetencji nadzorczych
wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych czy rezygnację ze
zdefiniowania istotnego naruszenia prawa jako przesłanki nieważności
aktu. Błędy te są jednak niwelowane dzięki zapewnionej samorządom
możliwości poddania kontroli sądu administracyjnego każdego
rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Możliwość rejestracji znaku towarowego
zawierającego nazwę, herb, odznaczenie lub odznakę
samorządu terytorialnego
Registration of a trade mark containing a name, coat of arms or
other symbol of local self-government

Abstrakt
Znak towarowy stanowi oznaczenie, które ma na
celu odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa. Pełni także funkcję reklamową, czy gwarancyjną oddziałując na odbiorców skłania do nabycia towarów, które wywołują
w nich pozytywne skojarzenia. W celu wzmocnienia przekazu jaki niesie
ze sobą znak towarowy przedsiębiorcy nierzadko decydują się umieścić
w nim herb, nazwę miejscowości, czy województwa.
W zakresie kształtowania oznaczeń nie obowiązuje jednak pełna
swoboda. Zgodnie bowiem z art. 1291 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo
własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie,
które zawiera oficjalne lub powszechnie używane odznaczenie i odznakę
samorządu terytorialnego jeżeli zgłaszający nie wykaże się
uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu
samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe:
znak towarowy, jednostka samorządu terytorialnego, herb, symbol,
nazwa
Abstract
A trade mark is a sign that is intended to distinguish one
company's goods from another. It also functions as an advertising or
guarantee. In order to strengthen the message conveyed by the trade
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mark, entrepreneur often decide to include the coat of arms, the name of
the voivodships, town or other official symbol in it. According to art.
1291 Law on the Industrial Property, right of protection shall not be
granted for a sign if it incorporates official or commonly symbol of local
self-government, unless the applicant is able to produce evidence of his
right, in particular in a form of an authorisation issued by a competent
local government authority, to use the sign in the course of trade.
Key words:
trademark, territorial self-government unit, coat of arms, symbol, name

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można
przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do
odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa. Może być nim w szczególności wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma
towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art.
120 ust. 1-2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej 1 ). Znak towarowy oprócz podstawowej swojej funkcji –
odróżniania towarów i usług w obrocie gospodarczym, pełni także
funkcję reklamową, czy gwarancyjną. Oddziałując na odbiorców skłania
do nabycia towarów, które wywołują w nich pozytywne skojarzenia.
W celu wzmocnienia przekazu jaki niesie ze sobą znak towarowy
przedsiębiorcy nierzadko decydują się umieścić w nim nazwę, herb lub
inny symbol jednostki samorządu terytorialnego, czy określonej
miejscowości.
Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121
p.w.p.), wyznaczające monopol na korzystanie z określonego oznaczenia
w sposób zarobkowy i zawodowy. Prawo to przyznawane jest w drodze
decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
po rozpatrzeniu wniosku zgłaszającego. Urząd Patentowy RP analizuje
podanie od strony formalnej oraz przeprowadza częściowe badanie
merytoryczne, tj. bada, czy nie zachodzą tzw. przeszkody bezwzględne
rejestracji znaku towarowego. Z jednej strony stoi na straży
poszanowania zasady swobody wyboru oznaczenia zgłaszanego do
rejestracji, z zastrzeżeniem jednak jej ograniczenia do wyboru takich
1

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (T.j. Dz.U
2017, nr 0, poz.776), dalej jako: p.w.p.

29

M. Rutkowska-Sowa: Możliwość rejestracji znaku towarowego zawierającego
nazwę, herb, odznaczenie lub odznakę samorządu terytorialnego

oznaczeń, które są w stanie pełnić funkcję odróżniającą, z drugiej w swojej ocenie zobowiązany jest uwzględnić prawnie chroniony interes
publiczny oraz dobre obyczaje, które mogłyby być zagrożone przez
rejestrację określonego oznaczenia 2 . Ograniczeniom prawnym podlega
m.in. możliwość rejestracji oznaczeń zawierających symbole jednostek
samorządu terytorialnego.
Zasady ustalania symboli jednostek samorządu terytorialnego
Jednym z uprawnień jednostek samorządu terytorialnego jest
określanie herbu, flagi, emblematów, insygniów oraz innych swoich
symboli. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach3 są one ustanawiane, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii 4
i miejscową tradycją historyczną. Ich wzory wymagają pozytywnej opinii
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydawanej
w oparciu o stanowisko kompetentnego w tej dziedzinie organu jakim
jest Komisja Heraldyczna. Ponadto, w świetle art. 4 ust. 3 u.o.m. organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustanawiać odznaki
honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz
rozwoju tej jednostki.
Ustawa nie zawiera słowniczka, który wyznaczałby zakres
semantyczny wskazanych w art. 3-4 u.o.m. pojęć. Wykładnia językowa
dokonana przy pomocy słownika języka polskiego prowadzi do
następujących wniosków:
1. herb - «godło państwa, ziemi, miasta lub instytucji»;5
2. flaga - «przymocowany do drzewca kawałek tkaniny określonej
formy i barwy»;6
2

U. Promińska, Kwestia przeszkód rejestracyjnych w sprzeciwowym systemie
rejestracji znaków towarowych (w:) Teoretyczne i praktyczne aspekty własności
intelektualnej, red. A. Adamczak, „Wynalazczość i Ochrona Własności
Intelektualnej” z. 40, s. 127.
3
T.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 38, dalej jako: u.o.m.
4
nauka zajmująca się badaniem dziejów flag, chorągwi, proporców oraz
objaśnianiem znaczeń użytych na nich barw i znaków, Słownik języka polskiego
PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/weksylologia.html,dostęp z dnia: 28 września
2017 r.
5
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/herb.html, dostęp z
dnia: 28 września 2017 r.
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3. emblemat - «przedmiot lub jego przedstawienie symbolizujące
jakieś pojęcie, jakąś ideę itp.»;7
4. insygnium - «oznaka godności, władzy, stanu lub urzędu»;8
5. symbol - «znak, przedmiot itp., które coś oznaczają»;9
6. odznaka - 1. «znak wyróżniający nagrodzonego» 2. «znaczek
przynależności organizacyjnej, zawodowej itp.»10.
pozwala to stwierdzić, że jako najszerszą kategorię należy traktować
określenie „symbol”, w istocie obejmuje ono swoim zakresem wszystkie
wyżej wymienione11.
Ponadto należy dodać, że w świetle art. 6a u.o.m. jednostki
samorządu terytorialnego mogą, w drodze uchwały organu stanowiącego,
wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym znakiem
towarowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej herbu tej jednostki lub odznaki, którą
ustanowiły. Z powyższego wynika, że ustawa o odznakach i mundurach
nie zawiera zakazu wykorzystywania herbu dla celów komercyjnych.
Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 12 pkt 10 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym12 podejmowanie uchwał
w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu należy do wyłącznej
właściwości rady powiatu. Analogicznie, art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym13 stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub

6

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/flaga.html, dostęp z
dnia: 28 września 2017 r.
7
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/emblemat.html,
dostęp z dnia: 28 września 2017r.
8
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/insygnium.html,
dostęp z dnia: 28 września 2017 r.
9
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/symbol.html, dostęp
z dnia: 28 września 2017 r.
10
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/odznaka.html,
dostęp z dnia: 28 września 2017 r.
11
por. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r., OSK 1916/04, Lex nr
168094
12
T.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 814, dalej jako: u.s.p.
13
T.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446, dalej jako: u.s.g.
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nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych14, a także wznoszenia pomników.
Ponadto, w świetle art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach 15 uprawnione organy mogą występować do Prezydenta z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia
z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im
podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych
i zawodowych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 u.o.o. odznakami są: emblematy,
godła, barwy, herby miast lub województw.
Proces ustanowienia oznaczenia składa się z trzech czynności:
(1) podjęcia decyzji o konieczności ustanowienia oznaczenia,
(2) opracowania wzoru graficznego oznaczenia oraz (3) podjęcia aktu
formalnego ustanawiającego oznaczenie. Pierwsza czynność nie jest
przypisana do kompetencji żadnego organu jednostki samorządu
terytorialnego. Inicjatywę w sprawie ustanowienia oznaczenia może
podjąć każdy z nich16. Druga czynność polega na wyznaczeniu podmiotu,
który opracuje projekt graficzny oznaczenia, a następnie nabyciu
autorskich praw majątkowych względem niego przysługujących.
Niedopełnienie tego warunku może bowiem uniemożliwić uzyskanie
prawa ochronnego na znak towarowy (art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).
Ostatnia wymieniona czynność ma charakter konwencjonalny, tzn. z jej
dokonaniem uważa się oznaczenie za ustalone i przyjęte17.
Symbole jednostek samorządu terytorialnego jako element znaku
towarowego
W przypadku znaków towarowych rejestrowanych w Polsce
przed dniem 1.12.2015 r. możliwość umieszczania w nich nazwy, herbu
polskich województw, miast lub miejscowości, odznaczeń i odznak
administracji samorządu terytorialnego była znacznie ograniczona.
14

T.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440.
T.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 475, dalej jako: u.o.o.
16
za wyjątkiem nazwy. Nazwy gmin i powiatów wynikają z rozporządzeń Rady
Ministrów wydawanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.s.g., art. 3 ust. 1 pkt 2
u.s.p., a nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych – rozporządzenia
ministra właściwego do spraw administracji (art. 7 ust. 1 ustawy o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz.
1612).
17
T. Szewc, Herby i inne oznaczenia odróżniające jednostek samorządu
terytorialnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 96-97.
15
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W świetle art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd Patentowy RP ex officio
odmawiał rejestracji oznaczenia, jeżeli zawierało nazwę lub skrót nazwy
Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn),
nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił
zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych,
reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych,
odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie
używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej
czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających
w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji
obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykazał
się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu
Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie.
Powszechnie uznawano, że zakres cytowanego przepisu znacznie
wykracza poza obowiązki nałożone na Polskę w prawie
międzynarodowym. Konwencja paryska18 nie wymaga bowiem zgody organu państwowego na wykorzystanie nazwy miejscowości a ogranicza
się do ochrony oznaczeń o charakterze heraldycznym. Zgodnie z art. 6ter
pkt 1a) Państwa będące członkami Związku Paryskiego zgadzają się,
w wypadku braku zezwolenia właściwych organów, odmawiać rejestracji
lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń
zakazać używania, jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku:
herbów, flag i innych godeł państwowych Państw będących członkami
Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli
kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia
heraldycznego byłoby ich naśladownictwem19. Ochrona ta jest skuteczna
w przypadku wpisania takiego oznaczenia na listę prowadzoną przez
Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Tak rozbudowanego katalogu wyłączeń oznaczeń z rejestracji nie
przewidywały również wówczas obowiązujące przepisy unijne.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
18

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883
r. , obecnie obowiązuje tzw. akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r., który
wszedł w życie stosunku do RP w dniu 24 marca 1975 r.(Dz. U. z 1975 r. Nr 9,
poz. 51).
19
K. Szaniawski, Zgoda rady gminy na wykorzystanie nazwy miasta lub
miejscowości w znaku towarowym – wybrane zagadnienia na tle stosowania art.
131 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej, „Rzecznik Patentowy Problemy
Ochrony Własności Przemysłowej” 2010, nr 4, s. 27.
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22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 20 w art. 3 ust.
1 lit. h wykluczała z rejestracji oznaczenia chronione na podstawie art.
6ter pkt 1a) Konwencji Paryskiej.
W związku z powyższym wypracowana została liberalna
wykładnia art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Przeszkoda dotycząca rejestracji
oznaczeń zawierających nazwy województw, miast lub miejscowości
w praktyce Urzędu Patentowego RP ograniczała się do nazw użytych
w formie rzeczownika. Jeżeli występowały one w charakterze
przymiotnika pochodzącego od nazwy miasta, uznawano, że przeszkoda
z art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie ma zastosowania. W tym przypadku
należało jednak zbadać, czy oznaczenie nie wprowadza odbiorców
w błąd co do pochodzenia towarów (art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.)21.
W stosunku do wskazanych w art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
oznaczeń o charakterze graficznym Urząd Patentowy RP przyjmował, że
odnoszą się one zarówno do wiernych odwzorowań herbów, czy symboli,
jak i do oznaczeń nieznacznie zmienionych. Gdy zgłaszane do ochrony
oznaczenie było jedynie stylizacją lub opracowaniem artystycznym
wymienionych symboli uznawano, że sytuacja ta wykracza poza normę
prawną zawartą w analizowanym przepisie, a tym samym dopuszczalna
była rejestracja znaku towarowego22.
Należy podkreślić, że przeszkoda z art. 131 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
nie miała charakteru absolutnego. Mogła być uchylona na mocy
oświadczenia „właściwych organów”. W systemie prawnym przed
nowelizacją ustawy - Prawo własności przemysłowej w przepisach
brakowało jednak wskazania organów posiadających kompetencję do
wydawania zezwolenia na wykorzystywanie w znaku towarowym nazwy
miasta lub miejscowości. Podnoszono m.in., że uprawnienie takie nie
przysługuje radzie gminy, bowiem gmina odpowiada za sprawy lokalne,
zaś rejestracja znaku towarowego ma charakter krajowy. Ponownie zatem
zaproponowano wykładnię elastyczną, uznającą, że znaki tego rodzaju
mogą być rejestrowane jako zawierające nazwy geograficzne, nie zaś
nazwy urzędowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.

20

Dz.U. UE z 8.11.2008, L 299/25.
J.J. Sitko (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G.
Tylec, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 665.
22
Ibidem, s. 666.
21
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o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 23 .
W tej sytuacji nie podlegały one reglamentacji ze strony rady właściwej
gminy i znajdowały się w swobodnym obrocie24.
W drodze nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej
z dnia 24 lipca 2015 r.25 art. 131 p.w.p. został uchylony. Katalog wszystkich bezwzględnych przeszkód rejestracji zawarty jest obecnie
w art.1291p.w.p. Artykuł 1291 ust. 1 pkt 9 p.w.p. stanowi, że nie udziela
się prawa ochronnego na oznaczenie, które zawiera symbol
Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych,
organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego
orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki
wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego
odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub
samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej
w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji
obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże
się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu
Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji,
na używanie oznaczenia w obrocie. W stosunku do znaków zgłoszonych
po 1 grudnia 2015 r. zniesiono więc przeszkodę rejestracji dotyczącą
oznaczeń słownych – nazw: województw, miast i miejscowości.
Wykreślenie słowa „herbów” jednostek samorządu terytorialnego
z katalogu oznaczeń wyłączonych w art. 1291 ust. 1 pkt 9 p.w.p. spod
rejestracji nie zmienia natomiast dotychczasowego stanu prawnego
w tym zakresie, gdyż herby jednostek wciąż objęte są zakresem pojęcia
„odznak samorządu terytorialnego” (art. 2 ust. 2 u.o.m.).
Przepisy prawa polskiego dostosowano do regulacji
międzynarodowych i unijnych, w których jak wcześniej wskazano nie
istnieje przeszkoda w rejestracji znaków towarowych zawierających
nazwy państw, miast i innych jednostek samorządu terytorialnego.
Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Dotychczas jej występowanie
w ustawie – Prawo własności przemysłowej skutkowało - w przypadku

23

Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612.
K. Szaniawski, op.cit., s. 32-33.
25
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1266), zmiany weszły w życie z dniem 1
grudnia 2015 r.
24
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znaku zawierającego nazwę Polska, czy polskiego miasta - możliwością
łatwiejszej rejestracji znaku wspólnotowego niż krajowego26.

Zgoda na korzystanie z symboli jednostki samorządu terytorialnego
Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia
24 lipca 2015 r. dokonała także zmian w ustawie z dnia 21 grudnia 1978
r. o odznakach i mundurach oraz w ustawie z dnia 16 października 1992
r. o orderach i odznaczeniach. Ich celem było usunięcie luki prawnej
w dotychczasowych przepisach poprzez wskazanie podmiotów
uprawnionych do wyrażania zgody na umieszczanie w oznaczeniu znaku
towarowego: herbu jednostki samorządu terytorialnego lub odznaki
ustanowionej przez tę jednostkę, jak również reprodukcji orderu lub
odznaczenia. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania powyższej zgody
są odpowiednio: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
który ustanowił herb tej jednostki lub odznakę, oraz organ uprawniony do
nadawania danego orderu lub odznaczenia27. Sprawy dotyczące pozostałych symboli nie są objęte wyłączną właściwością organów stanowiących
i mogą być przekazane organom wykonawczym28.
Jednocześnie nowe brzmienie przepisów doprecyzowuje zapisy
ustaw samorządowych, które pozostały niezmienione. Dotychczas
kompetencji w zakresie określania zasad korzystania z herbu i flagi
dopatrywano się w art. 12 pkt 10 u.s.p - na rzecz rady powiatu oraz
wyłącznie w odniesieniu do herbu gminy w art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g.- na
rzecz rady gminy. Kwestia ta budziła jednak kontrowersje w doktrynie
i judykaturze. Przedstawiano stanowiska, że sformułowanie występujące
w tych przepisach „podejmowanie uchwał w sprawach herbu” nie
podlega wykładni rozszerzającej29. Inni opowiadali się za uznaniem art.
18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. i art. 12 pkt 10 u.s.p za uzupełnienie regulacji
ustawy o odznakach i mundurach, tj. przyznanie kompetencji do
decydowania również o innych sprawach dotyczących herbu bądź flagi,

26

J.J. Sitko, op.cit., s. 665.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności
przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3249, s. 9-10.
28
T. Szewc, op.cit., s. 97.
29
Wyrok NSA z 24 marca 2009 r., II OSK 1453/08, CBOSA.
27
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w tym także o zasadach wyrażania zgody na ich wykorzystanie przez
osoby trzecie30.
W związku z pisemnością postępowania rejestracyjnego znaku
towarowego zgoda organu na posłużenie się symbolem jednostki
samorządu terytorialnego powinna być udzielona na piśmie. Powinna
wyraźnie wskazywać, że obejmuje używanie oznaczenia w obrocie, przez
co rozumieć należy wszechstronne, w granicach porządku prawnego,
korzystanie z dóbr niematerialnych w życiu gospodarczym, kulturalnym
i społecznym31. Wydaje się, że wyrażenie zgody na komercyjne korzystanie z symboli jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym
uchylenie zakazu rejestracji znaku towarowego będzie zależeć przede
wszystkim od rodzaju towaru (usługi), dla którego wnioskodawca żąda
ochrony32.
Zezwolenie ma charakter nieodwracalny, jednak z chwilą jego
udzielenia jednostka samorządu terytorialnego nie traci możliwości
wykonywania pozostałych uprawnień do symbolu, o ile nie kolidują one
z prawami podmiotu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego.
Konstrukcja prawna takiego zezwolenia opiera się na cywilistycznej
koncepcji zgody uprawnionego33.
Badanie zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP
Badanie zgłoszenia znaku towarowego prowadzone przez Urząd
Patentowy RP ograniczone jest wyłącznie do treści i formy zgłoszonego
znaku towarowego z punktu widzenia tego, czy zawiera symbole,
o których mowa w art. 1291 ust. 1 pkt 9 p.w.p. Organ co do zasady nie
ocenia relacji pomiędzy nimi a towarami, dla których oznaczenia zostały
zgłoszone, jak również w wyobrażeń rozsądnych kupujących o tych
związkach 34 . Pomimo swoistego złagodzenia jednej z bezwzględnych
przesłanek rejestracji znaku towarowego, wciąż jednak należy mieć na
uwadze, że w ustawie – Prawo własności przemysłowej obowiązuje
zakaz rejestracji znaków, które przede wszystkim są sprzeczne
30

T. Szewc, op.cit., s. 97; Wyrok NSA w Krakowie z 19 maja 2008 r., III SA/Kr
49/08, CBOSA.
31
M. Andrzejewski, P. Kostański (w:) Prawo własności przemysłowej.
Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 829.
32
U. Promińska, op.cit., s. 130.
33
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 maja 2008, III SA/Kr 49/08, CBOSA.
34
U. Promińska, op.cit., s. 130.
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z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 1291 ust. 1 pkt 7
p.w.p.) lub ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd,
w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia
geograficznego towaru (art. 1291 ust. 1 pkt 12 p.w.p.).
Udzielenie prawa ochronnego na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego
Warto dodać, że prawo ochronne na znak towarowy może być
udzielone także na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie
z art. 3 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców [a zatem
także dotyczące procedury ubiegania się o prawo ochronne] stosuje się
odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż
działalność gospodarcza. Art. 3 ust. 1 pkt 1 p.w.p. precyzuje, że ilekroć
w ustawie jest mowa o osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną,
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną. Powyższe potwierdza
judykatura, uznając, że jednostki samorządu terytorialnego są
podmiotami, które mogą posługiwać się własnym logo35.
Przepisy nie określają organu właściwego do podjęcia decyzji,
a następnie działań zmierzających do uzyskania ochrony znaku
towarowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc pod
uwagę, że prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy,
można uznać, że wchodzi w skład mienia samorządowego. Zarządzanie
tym mieniem co do zasady należy do organów wykonawczych (art. 30
ust. 2 pkt 3 u.s.g., art. 32 ust. 2 pkt 3 u.s.p., art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie województwa 36 ), zaś organ stanowiący decyduje wyłącznie o czynnościach przekraczających zwykły zarząd (art. 18 ust. 2 pkt 9
u.s.g., art. 12 pkt 8 u.s.p., art. 18 pkt 19 u.s.w.). Ze względu jednak na
fakt, że prawo ochronne na znak towarowy staje się prawem majątkowym
z chwilą uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu ochrony, należy
przyjąć, że dopiero od tego momentu znajduje się w kompetencjach
organu wykonawczego. Stąd to organ stanowiący powinien podjąć
decyzję w sprawie wystąpienia o udzielenie ochrony. Jest także właściwy
do akceptacji regulaminu korzystania ze znaku koniecznego w przypadku
wspólnego znaku towarowego (art. 136 p.w.p.), wspólnego znaku
35

Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 14 lutego 2001 r., SA/Sz 1349/99, Lex nr
49257.
36
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (T.j. Dz.U. 2016
nr 0 poz. 486), dalej jako: u.s.w.
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towarowego gwarancyjnego (art. 137 p.w.p.) lub wspólnego prawa
ochronnego (art. 122 p.w.p.)37.
Prawną możliwość rejestrowania na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego znaków towarowych zawierających ich herby, nazwy
ocenia się pozytywnie, uznając, że dostarcza ona prostego mechanizmu
udostępnienia symboli innym podmiotom, np. lokalnym przedsiębiorcom.
Zgodnie z art. 163 ust. 1 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy może bowiem udzielić innej osobie upoważnienia do używania
znaku, zawierając z nią umowę licencyjną38.
Uwaga końcowa
Analiza rekordów w bazie znaków towarowych prowadzonej
przez Urząd Patentowy RP dokonana na dzień 28 września 2017 r. nie
prowadzi do wniosku, że po omówionej nowelizacji ustawy – Prawo
własności przemysłowej doszło do zwiększenia liczby zgłoszeń znaków
towarowych zawierających nazwy miejscowości, czy jednostek
samorządu terytorialnego. Niemniej jednak kierunek zmian podjętych
przez ustawodawcę i stworzenie takiej możliwości należy ocenić
pozytywnie.
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Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu
terytorialnego w Polsce
Direct democracy in local government units in Poland. The law as
it stands and as it should stand

Abstrakt
Podstawowe formy wykonywania władzy przez naród określa art.
4 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Naród sprawuje władzę
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Treść przytoczonego
artykułu wskazuje na dwa sposoby wykonywania władzy przez naród,
pośredni oraz bezpośredni. Rozwiązanie to ma również swoje
odzwierciedlenie na szczeblu poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego. Mówią o tym art. 169 oraz 170 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Z ich treści wynika, że decydujący wpływ na
kształt i funkcjonowanie poszczególnych jednostek samorządu mają
członkowie danej wspólnoty. W art. 11 ustawy o samorządzie gminnym
mianem władz gminy określono jej mieszkańców, zaś jako główne
instrumenty służące sprawowaniu tej władzy wyróżniono formy
demokracji bezpośredniej, tj. wybory i referendum lokalne. We
współczesnym świecie wygląda to zupełnie inaczej, bowiem
w rzeczywistości to forma demokracji pośredniej stała się gwarantem
właściwego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
a demokracja bezpośrednia wyjątkiem i uzupełnieniem formy
dominującej.
Słowa kluczowe:
demokracja bezpośrednia, formy demokracji bezpośredniej, wspólnota
42

A. Słoma: Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego
w Polsce

gminna, referendum lokalne, wybory samorządowe, partycypacja
społeczna.
Abstract
The basic forms of exercising power available to the nation are
defined in art. 4, section 2 of the Constitution of the Republic of Poland:
„The Nation shall exercise such power directly or through their
representatives”. The content of the cited article points to two ways in
which the nation can exercise power. These two ways include indirect
and direct exercise of power. The solution is also reflected at the level of
particular local government units. The above is covered in art. 169 and
170 of the Constitution of the Republic of Poland. According to the said
articles, members of a given self-governing community are the decisive
factor behind the nature and the functioning of particular local
government units. Art. 11 of the act on gmina self-government names
gmina inhabitants as, in fact, gmina authorities, and the main instruments
employed in exercising power involve different forms of direct
democracy, i.e. local elections and referenda. Today, however, the case is
much different since in reality, indirect democracy has become
a guarantee of proper functioning of local government units, and direct
democracy has come to be an exception and a supplement to the
dominant standard.
Key words:
Direct democracy, gmina community, local referendum,
government elections, participation, forms of direct democracy

local

Wstęp
„Demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć
wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu”. – te
słowa Winstona Churchilla, wypowiedziane podczas jego przemówienia
w Izbie Lordów, zapisały się na kartach współczesnej historii i są znane
każdej osobie, choć trochę interesującej się polityką i sprawami własnego
państwa. Nawiązując do tego stwierdzenia, należy dojść do wniosku, że
spośród wszystkich znanych form sprawowania władzy w państwie, to
ustrój demokratyczny jest tym najlepszym z grona tych najgorszych.
Demokracja to system rządów, w którym źródło władzy stanowi wola
większości obywateli, a podwaliną do jej powstania była chęć
przeciwstawienia się ustrojom, w których władzę sprawowała jednostka,
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jak to miało miejsce monarchii, czy też nieliczna grupa, jak w przypadku
oligarchii. Dziś demokracja stoi w opozycji do rządów autorytarnych,
dyktatorskich. Początki demokracji sięgają czasów starożytnej Grecji, jej
mianem określano panujący ówcześnie ustrój polityczny w Atenach
i innych greckich polis. Pełnoprawni obywatele greckich miast-państw
współdziałali
i
współdecydowali
w
wykonywaniu
władzy
i podejmowaniu najważniejszych decyzji. Demos – czyli lud, ogół
obywateli, grupa osób dzielących coś wspólnego oraz kratos – które
oznacza władzę, to z połączenia tych dwóch greckich słów powstało
dzisiejsze określenie demokracja.
1. Formy demokracji
Współcześnie wyróżniamy dwie formy demokracji: bezpośrednią
i pośrednią. W demokracji bezpośredniej władza sprawowana jest przez
obywateli danego państwa na poziomie centralnym, a przez członków
danej wspólnoty samorządowej na poziomie lokalnym. Przejawia się ona
głównie w prawie do podejmowania, ważnych dla społeczeństwa, decyzji
w drodze głosowania w referendach ogólnokrajowych lub lokalnych.
W przypadku demokracji pośredniej, inaczej nazywanej demokracją
przedstawicielską, faktyczną władzę sprawują przedstawiciele ogółu
ludności wybrani w wyborach. W obecnym świecie najbardziej
rozpowszechnionym
modelem
ustrojowym
jest
demokracja
przedstawicielska, która stała się podstawową formą sprawowania
władzy, uzupełnianą niejako przez instytucje właściwe dla demokracji
bezpośredniej1.
2. Ustrój demokratyczny w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Art. 4 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2 stanowi, że
naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Postanowienia tego artykułu dotycząc dwóch bardzo istotnych kwestii,
a mianowicie tego do kogo należy władza w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w jaki sposób jest ona sprawowana. Podmiotem władzy państwowej
jest naród w znaczeniu prawnym i politycznym, a nie w znaczeniu

1

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011,
s.52-55.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr
78, poz. 483).
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etnicznym 3 . Należy przez to rozumieć, że władza w Polsce należy do
obywateli, czyli osób posiadających obywatelstwo polskie. Analizowany
artykuł wskazuje także na sposób jej wykonywania, wyróżniając formę
pośrednią i bezpośrednią. Nie bez znaczenia pozostaje kolejność
wymienionych form, gdyż to właśnie wykonywanie władzy w sposób
pośredni jest podstawą naszego ustroju. Obywatele w drodze wyborów
wybierają swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu sprawują
rzeczywistą władzę, natomiast forma bezpośrednia jest zastrzeżona do
rozstrzygania spraw szczególnej wagi państwowej lub lokalnej,
a o których to społeczeństwo może decydować w drodze referendum4.
Omawiana norma konstytucyjna odnosi się do sprawowania władzy
centralnej (państwowej), natomiast w art. 169 oraz art. 170 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej określono podmioty i sposób wykonywania
władzy na szczeblach poszczególnych jednostek terytorialnych. Art. 169
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje organy stanowiące
i wykonawcze danej jednostki, jako właściwe do wykonywania zadań
należących do ich kompetencji5. Wybory do organów stanowiących są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym,
a szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz
przeprowadzania wyborów i ich ważności określa ustawa Kodeks
wyborczy6. Zasady i tryb wyborów do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego są zróżnicowane na poszczególnych
szczeblach strukturalnych. W przypadku gminy wyboru wójta,
burmistrza, prezydenta miasta dokonują mieszkańcy danej wspólnoty
w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu
tajnym. Inaczej wygląda kwestia wyboru organu wykonawczego
w samorządzie powiatowym i wojewódzkim. W tych jednostkach
występują kolegialne organy wykonawcze (zarząd powiatu i zarząd
województwa), których członkowie wybierani są zgodnie z ustawą
o samorządzie powiatowym7 oraz ustawą o samorządzie województwa8
3

W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex dostęp
22.09.2017.
4
Patrz Ibidem.
5
Szczegółowy wykaz kompetencji oraz ich podział zawierają ustawy
samorządowe.
6
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017, poz. 15 t.
j.).
7
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016,
poz. 814 t. j.).
8
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2016,
poz. 486 t. j.).
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przez organy stanowiące tych jednostek. Wreszcie art. 170 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zawiera sformułowanie, mówiące o tym, że
członkowie danej wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze
referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu
pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu
terytorialnego. Jest to norma konstytucyjna zawierająca jedno
z kluczowych dla społeczności lokalnych praw podmiotowych, z którego,
przy zachowaniu odpowiednich wymagań prawnych, określonych
w ustawie o referendum lokalnym9, mogą skorzystać wszystkie wspólnoty mieszkańców gmin, powiatów i województw. Konstytucja jest
gwarantem prawa do bezpośredniego decydowania w sprawach
dotyczących danej wspólnoty. Postanowienia zawarte w art. 170
zaadresowane są jednak nie tylko do członków jednostek terytorialnych,
lecz także do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz ustawodawcy. To na nich ciąży obowiązek zgodnego z powyższą
normą działania, zarówno legislacyjnego, jaki i organizacyjnego, które
umożliwią wyrażenie woli mieszkańców w drodze referendum10.
3. Definicja samorządu terytorialnego
Wskazanie jednej, głównej a zarazem uniwersalnej definicji
samorządu terytorialnego nie jest zadaniem prostym. Samorząd
terytorialny w wielu systemach różni się w szczegółach, a próby jego
scharakteryzowania często dokonywane są w znaczeniu szczerszym m.in.
socjologicznym, politycznych, które mają na celu ukazanie różnić, w tym
niezależności samorządów od władz publicznych, czy też ich
demokratycznej organizacji11.
Jednym z pierwszych autorów trafnej charakterystyki samorządu
terytorialnego w polskiej literaturze, był prof. Tadeusza Bigo. Według
niego: „Samorząd jest jednym typem decentralizacji administracji;
przedmiot samorządowej administracji nie różni się od przedmiotu
administracji rządowej; z tego punktu widzenia nie można
przeciwstawiać administracji samorządowej administracji państwowej,
bo samorząd jest tylko odmienną formą organizacyjną administracji
9

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. 2016,
poz. 400 t. j.).
10
Tak, M. Masternak-Kubiak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, Lex dostęp 22.09.2017.
11
Więcej na ten temat zob., Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa
1999, s. 5.
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państwowej.
Takie przeciwstawienie jest natomiast dopuszczalne
z punktu widzenia podmiotów administracji, bo podmiotem administracji
samorządowej jest nie państwo, ale odrębne podmioty, odrębne osoby
prawne […]. Jednostki samorządowe jako osoby prawne wyróżniają się
tym, że posiadają i obowiązki, i prawa, zapewniające im stanowisko
równorzędne z władzami rządowymi, tj. władztwo administracyjne. Tym,
co indywidualizuje samorząd i wyodrębnia z pośród administracji, jest –
osobowość prawna jednostek samorządowych”12. Definicja ta wskazuje
nam umiejscowienie samorządu terytorialnego w strukturze
organizacyjnej państwa, wskazuje również rolę i zadania jakie ma on
pełnić.
Aktualną po dziś dzień i będącą syntezą wszystkich pozostałych
jest definicja sformułowana przez prof. Teresę Rabską. Według autorki:
„Samorządem jest wyodrębniona grupa społeczna, określona przez
prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do
wykonywania zadań administracji państwowej, w granicach przez prawo
określonych, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla
administracji państwowej, posiadająca własną organizację, ustaloną
w przepisach prawnych, o charakterze przedstawicielskim, pozostająca
pod kontrolą tej grupy społecznej, która ją wybrała. Organizacja
samorządu zbudowana jest na zasadzie decentralizacji; działając na
podstawie prawa pozostaje tylko pod nadzorem organów państwowych.
Organy samorządu, nie będąc organami administracji państwowej,
wchodzą jednakże w skład jednolitego aparatu administracyjnego jako
całości” 13 . Definicja ta zawiera w sobie wszystkie elementy, które są
konstytutywne dla samorządu terytorialnego.
Najważniejszy, z punktu widzenia niniejszego opracowania, jest
korporacyjnych
charakter
samorządu.
Art.
16
Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zawiera sformułowanie, że ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa
wspólnotę samorządową, która uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej, wykonując określone zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Wynika to także z art. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową, a ilekroć jest w ustawie mowa
12

T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego,
Warszawa 1928, s. 140-141.
13
T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] System prawa
administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977, s. 330-351.
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o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz
odpowiednie terytorium14. Podmiot samorządu tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek
samorządowy 15 . Powyższe ukazuje nam, jak istotną rolę w tworzeniu
samorządu i jak ogromny wpływ na jego funkcjonowanie ma społeczność
zamieszkująca w danej jednostce terytorialnej.
Przedstawienie wyżej wymienionych definicji oraz podkreślenie
jednej z konstytutywnych cech samorządu terytorialnego, ma na celu
uświadomienie odbiorcy niniejszego artykułu, jak duży wpływ na
funkcjonowanie lokalnych jednostek terytorialnych ma mieszkająca
w nich społeczność. W dalszej części przedstawione zostaną instytucje
dające realną możliwość oddziaływania na prowadzoną politykę
terytorialną przez organy stanowiące i wykonawcze gmin, powiatów
i województw.
4. Instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym
Współcześnie do instytucji demokracji bezpośredniej, z których
mogą korzystać mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego, zalicza
się głównie: uczestnictwo w bezpośrednich wyborach radnych oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; referenda lokalne;
obligatoryjne i fakultatywne konsultacje z mieszkańcami danej jednostki.
W dalszej części opracowania zostaną one omówione.
4.1. Bezpośrednie wybory do organów jednostek samorządu
terytorialnego
Obecnie w Polsce w drodze bezpośrednich wyborów, mieszkańcy
społeczności lokalnych mogą wybierać członków organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. W literaturze wyraźnie podkreśla się, że możliwość
wyboru konkretnego kandydata na konkretne stanowisko, będącego
zarazem mieszkańcem jednostki terytorialnej 16 , zachęca do większego
14

Por. także art. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 1 ustawy o
samorządzie województwa.
15
Tak, B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Lex dostęp
22.09.2017.
16
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 11 w zw. z art. 10 Kodeksu
wyborczego, osoba ubiegająca się o stanowisko w organie stanowiącym
jednostki samorządu terytorialnego musi stale zamieszkiwać na obszarze danej
jednostki, w której kandyduje, tj. odpowiednio gminy, powiatu, województwa.
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udziału społeczeństwa w lokalnych wyborach samorządowych17. Znaczący wpływa ma na to możliwość częstego, bezpośredniego kontaktu
z osobą ubiegającą się o dane stanowisko w organach samorządowych.
Zdecydowany wpływ ma także tutaj forma przeprowadzanych wyborów.
Prawo do zgłaszania kandydatów na radnych, zgodnie z art. 399 Kodeksu
wyborczego przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej,
koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu
organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców. Mieszkańcy danej
jednostki, w liczbie co najmniej 5 osób18, mogą wspólnie utworzyć komitet wyborczy wyborców i zgłosić swego kandydata na stanowisko
radnego. Daje im to możliwość bezpośredniego wpływu na przyszły
skład organu stanowiącego jednostki. Z obserwacji wyników wyborów
we własnej gminie, mogę zauważyć, że większość członków rady gminy,
wybranych w poprzednich wyborach, stanowią niezależni kandydaci
popierani przez mieszkańców danej wspólnoty. Możliwość wpływu na
obsadę poszczególnych organów w drodze głosowania, przekłada się
także na coraz to większe zadowolenie z działalności i funkcjonowania
poszczególnych jednostek. Z przeprowadzonych badań przez Centrum
Badania Opinii Społecznych (CBOS) wynika, że poziom zadowolenia,
w porównaniu z przeprowadzonymi badaniami w poprzednich latach,
stale rośnie19. Przytoczone wyżej badania wskazują także na większe zaangażowanie mieszkańców małych gmin w sprawy dotyczące ich
jednostki samorządu terytorialnego. W raporcie „Szanse i bariery
rozwoju samorządności” sporządzonym przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, możemy znaleźć stwierdzenie mówiące o coraz to
silniejszym utożsamianiu się mieszkańców ze swoimi miejscowościami,

Wymóg domicylu nie obowiązuje natomiast w przypadku kandydatów na
stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Więcej na ten temat zob. A.
Kisielewicz, Komentarz do art. 10 Kodeksu wyborczego, Lex 2014, dostęp
22.09.2017.
17
M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Demokracja bezpośrednia w
samorządzie terytorialnym, Lublin 2012, s. 256.
18
Jeżeli komitet wyborczy wyborców ma zostać utworzony w celu zgłoszenia
kandydatów tylko w jednym województwie.
19
Por. Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych
miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych, CBOS Komunikat z
badań, Warszawa wrzesień 2010, BS/127/2010, www.cbos.pl dostęp 22.09.2017.
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oraz że samorząd terytorialny spełnia pozytywną rolę w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego20.
Podobne tendencje można także odnotować w wyborach na
stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta, gdzie poziom
zadowolenia z ich pracy stanowi równie wysoki wskaźnik procentowy,
jak w przypadku działalności organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego21.
Zgoła odmienne stanowisko prezentuje dr Dominik Sieklucki
w swojej pracy dotyczącej systemu wyborczego do organów samorządu
terytorialnego, gdyż uważa on, że „z jednej strony jego złożoność,
zmienność, podobieństwa do ordynacji sejmowej nie sprzyjają
zainteresowaniu wyborami, a z drugiej długie i niepotrzebnie uciążliwe
procedury rejestracji kandydatów zapewne skutecznie zniechęcają do
skorzystania z biernego prawa wyborczego”22. Muszę zgodzić się z dr
Siekluckim, że procedury rejestracji kandydatów są długie, żmudne
i wymagają od obywateli dużego rozeznania w prawie wyborczym.
Jednak w dobie powszechnego dostępu do Internetu, a zatem także do
tekstów ustaw i innych aktów prawnych, znacznie większych
możliwościach w komunikowaniu i przemieszczaniu się, nie powinno to
stanowić głównego symptomu niechęci do korzystania z biernego prawa
wyborczego. Moim zdaniem problem ten leży zupełnie gdzie indziej.
W dzisiejszym świecie większość ludzi po prostu nie chce się angażować
w tego typu przedsięwzięcia, nie chce wychodzić ze swojej strefy
komfortu. Dziś prawie każdy skupia całą swoją energię na życiu swoim
i bliskich, nie patrząc przy tym na innych. Sądzę, że najbardziej
popularnym mottem co po niektórych osób jest „niech inni robią, a ja
ocenię i ponarzekam”. Moim zdaniem to stanowi największy problem
wciąż tak małego zaangażowania w życie społeczności lokalnej większej
liczy jej członków. Temat pozostawiam otwarty.

20

J. Regulski, M. Wojda, P. Modrzewski, Szanse i bariery rozwoju
samorządności, Warszawa 2010, s. 14-15.
21
Osoby zainteresowane zgłębieniem niniejszej tematyki zachęcam do
zapoznania się z pracą S. Michałowskiego, Demokracja bezpośrednia w
samorządzie terytorialnym w Polsce – idea i praktyka [w:] Demokracja
bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Lublin 2012, s. 253-273.
22
D. Sieklucki, System wyborczy do organów samorządu terytorialnego a
partycypacja obywateli w polityce lokalnej [w:] Praktyczny wymiar demokracji
lokalnej, Rzeszów 2013, s. 27-28.
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Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na dokładniejsze
omówienie systemu wyborczego do organów jednostek samorządu
terytorialnego, toteż odsyłam do wskazanej w przypisach lektury.
4.2. Referendum lokalne
Referendum lokalne to kolejna z instytucji właściwa dla
demokracji bezpośredniej, a dzięki której ogół zbiorowości lokalnej,
może rozstrzygać w drodze głosowania o istotnych dla nich sprawach. Do
najistotniejszych cech referendum należy zaliczyć bezpośredni udział
obywateli, posiadanie przez każdego członka wspólnoty jednego głosu
oraz uznanie za rozstrzygającą wolę wyrażoną przez większości
uprawnionych do udziału w referendum23.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum
lokalnego zawiera ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 roku
o referendum lokalnym. W tym miejscu należy dokonać podziału na
referendum obligatoryjne i fakultatywne. Referendum obligatoryjne
przeprowadza się w dwóch sprawach. Pierwszą jest sprawa odwołania
organów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów
bezpośrednich, tj. rady gminy lub miasta, rady powiatu, sejmiku
wojewódzkiego oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Drugą, sprawa
samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne. Są to typowe
przykłady referendum o charakterze obowiązkowym, a prawo nie
przewiduje innych możliwości wprowadzenia w życie takich
rozstrzygnięć, jak tylko za pomocą przeprowadzonego referendum
lokalnego24.
Referendum fakultatywne dotyczy zaś, ujętych w ogólne
sformułowania, innych istotnych spraw dotyczących społecznych,
gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę oraz
sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się
w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Zakres
przedmiotowy referendum nie jest nieograniczony25. Przedmiotem referendum mogą być tylko sprawy wchodzące w zakres kompetencji
organów danej jednostki terytorialnej, chodzi tutaj oczywiście
23

J. Mordwiłko, Referendum gminne w świetle prawa i praktyki [w:] Samorząd
Terytorialny – zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 176.
24
P. J. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Lex dostęp
22.09.2017.
25
Tak, B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, wyd. 5, Warszawa 2012, s. 71.

51

A. Słoma: Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego
w Polsce

o kompetencje organów stanowiących. Dodatkowo należy również
wskazać kwestie, które nie mogą być przedmiotem głosowania
ludowego, takie jak kwestie zmiany budżetu, korekty podatków,
wydawanie decyzji administracyjnych czy sprawy zlecone z zakresu
administracji rządowej 26 . Ten rodzaj referendum ma charakter nieobowiązkowy, a jego przeprowadzenie zależy tak w zasadzie od chęci
członków danej wspólnoty zajęcia się sprawą ważną z ich punktu
widzenia.
Najważniejszym instrumentem w rękach społeczności lokalnej,
mogącym realnie oddziaływać na rządzących w danej jednostce
terytorialnej, jest oczywiście prawo do głosowania w sprawie odwołania
organów stanowiących, wszystkich szczebli, oraz prawo odwołania
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Można tutaj użyć stwierdzenia, że
referendum lokalne w tej sprawie stanowi realne narzędzie do odbicia
jednostki
samorządu
terytorialnego
z
rąk
nierzetelnego,
nieodpowiedniego a przede wszystkim zaniedbującego jej sprawy
organu, stanowiącego lub wykonawczego. Nie będzie to jednak tak
proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym
w sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie
w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców
(mieszkańcy gminy mają także możliwość odwołania organu
wykonawczego tej jednostki, o czym stanowi ust. 1a).
Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10%
uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu,
a w przypadku województwa co najmniej 5 % uprawnionych. Dodatkowo
wniosek mieszkańców, o którym mowa wyżej, może zostać złożony po
upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia
ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8
miesięcy przed zakończeniem jego kadencji. Wniosek taki
ponadto powinien zawierać pytanie lub pytania referendum albo
warianty zaproponowane do wyboru. Udział w referendum mogą brać
tylko mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego stale
zamieszkujący na jej obszarze i posiadający czynne prawo wyborcze.
Kolejnym wymogiem, by móc odwołać organ jednostki samorządu
terytorialnego jest wymóg ważności referendum. Aby było ono ważne
26

Tak, Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s.73.
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w tym przypadku, udział w nim musi wziąć nie mniej niż 3/5 liczby
biorących udział w wyborze odwoływanego organu, co często stanowi
barierę nie do przejścia27.
Wymienione wyżej wymagania oraz duże koszty związane
chociażby z kampanią referendalną, samym referendum, które obciąża
daną jednostkę terytorialną, sprawiają, że jest to instytucja
wykorzystywana rzadko, nie mniej jednak w sprawa poważnej wagi.
Najczęściej przedmiotem referendum lokalnego pozostają właśnie
kwestie odwołania organów samorządowych, w dalszej kolejności
samoopodatkowanie się mieszkańców i sprawy dotyczące wspólnoty,
a mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów danej
jednostki.
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania
kwestię omówienia pozostałych zakresów przedmiotowych referendum
lokalnego oraz szczegółowych procedur jego przeprowadzenia,
pozostawiam do uzupełnienia poprzez lekturę przedmiotu zamieszczoną
w przypisach.
4.3. Konsultacje z mieszkańcami
Konsultacje to kolejna z instytucji demokracji bezpośredniej,
która daje możliwość wypowiedzenia się w danych kwestiach członkom
wspólnoty samorządowej. Jej charakter jest jednak odmienny od
wcześniej omówionych wyborów do organów samorządu oraz
referendum lokalnego. Konsultacje mają bowiem charakter
opiniotwórczy i niewiążący, ich celem nie jest rozstrzyganie poddanych
pod dyskusje zagadnień, lecz wyrażenie swojej opinii, zdania na
omawiany temat, który to dla władzy samorządowej stanowi podwalinę
do dalszych skonkretyzowanych działań lub ewentualnie sygnał do
zakończenia obecnych. W znaczeniu społecznym konsultacje dają
możliwość wypowiedzenia się ogółowi wspólnoty in gremio na
określony temat będący przedmiotem konsultacji28.

27

Więcej na ten temat zob. S. Michałowskiego, Op cit.,, s. 262-270.; T. Koziełło,
Demokracja bezpośrednia w III RP na poziomie lokalnym [w:] Praktyczny
wymiar demokracji lokalnej, Rzeszów 2013, s. 57-67.
28
Tak. M. Augustyniak, R. Marchaj, Komentarz do art.5(a) ustawy o
samorządzie gminnym, Lex dostęp 22.09.2017.
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Konsultacje zostały uregulowane we wszystkich trzech ustawach
samorządowych, przy czym tylko w ustawie o samorządzie gminnym
i ustawie o samorządzie powiatowym możemy wyróżnić konsultacje
o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. W ustawie o samorządzie
województwa natomiast wyróżniamy tylko konsultacje o charakterze
fakultatywnym29. Konsultacje obligatoryjne przeprowadzane są w sprawach, w których ustawa tak stanowi, m.in. w sprawach dotyczących
procesu tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia danej jednostki,
ustalania ich granic i nazw oraz siedzib władz, utworzenia jednostki
pomocniczej30. Konsultacje fakultatywne obejmują natomiast swym zakresem wszystkie inne ważne sprawy dla danej jednostki,
w których organy postanowiły zasięgnąć opinii jej mieszkańców.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
jednostek samorządu terytorialnego określają odpowiednio uchwały
organów stanowiących tych jednostek, w których ma być
przeprowadzona konsultacja.
Jednakże jak słusznie zauważono, konsultacje pomimo swojego
niewiążącego charakteru, mają często istotne znaczenie legitymizacyjne
dla określonego rozstrzygnięcia, a ponadto wzmacniają wydźwięk żądań
władz samorządowych kierowanych do innych podmiotów, zwłaszcza ze
szczebla rządowego, centralnego31. Moim zdaniem jest to instytucja bardziej sprzyjająca władzą samorządu, gdyż poprzez organizację częstych
konsultacji z mieszkańcami, mogą dokładnie poznać ich potrzebny
i poglądy na bieżącą politykę przez nich prowadzoną. Jak wiadomo nie
o dziś, rozmowa stanowi lek na wiele dolegliwości współczesnego
świata, w tym przypadku uważam, że może być podobnie. Dla członków
organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego może to być również dobry sposób na zjednanie ku sobie
większej części elektoratu, a tym samym zagwarantowanie sobie
zwycięstwa w następnych wyborach.
Podsumowanie
bardzo

Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym pełni
ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

29

Por. B. Dolnicki, Op.Cit. Warszawa 2012, s. 68-69, 108 oraz 160-161.
Patrz Ibidem.
31
Tak słusznie, K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu
terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 125.
30
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Członkowie wspólnot samorządowych mają istotny wpływ na
organizację, funkcjonowanie a przede wszystkim na politykę prowadzoną
w ich jednostkach terytorialnych. W wyborach samorządowych mają
możliwość wyboru kandydatów bezpośrednio przez nich wskazanych,
popieranych lub tych, z których postulatami i programami się
utożsamiają. Realna możliwość kandydowania pozwala im na jeszcze
większy wpływ w budowę samorządu. Natomiast poprzez referendum
mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swojej woli i opinii w sprawach
ważnych, związanych z życiem publicznym w ich obszarze.
W przypadkach rażących zaniedbań ze strony władz samorządu w rękach
wspólnoty istnieje również realne narzędzie pozwalające na zmiany
w organach, jakim jest referendum w sprawie odwołania organu
stanowiącego na wszystkich szczeblach oraz wójta, burmistrza,
prezydenta miasta. Konsultacje stanowią zaś pole do przedstawiania
własnych stanowisk w omawianych sprawach, a także dają wyraz
panującym nastrojom wśród mieszkańców. Dzięki tym instytucjom
społeczność lokalna może współodpowiadać za politykę ich wspólnoty
samorządowej oraz wpływać na jej kształt.
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Hybrydowe partnerstwo publiczno-prywatne, czyli
sposób na finansowanie inwestycji samorządowych
Hybrid public-private partnership, a way to finance local
government investment

Abstrakt
Finansowanie inwestycji przez jednostki sektora finansów
publicznych podlega szeregowi ograniczeń natury prawnej przez co
zmuszone są one do poszukiwania alternatywnych metod realizacji
zadań. Jednym z tego typu rozwiązań jest partnerstwo publicznoprywatne opierającą się na długofalowej współpracy sektora publicznego
i prywatnego. Strona prywatna w zamian za swoje zaangażowanie
w inwestycję otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od rodzaju zadań
oraz ryzyk, które (zgodnie z zawartą umową o ppp) podmiot ten na siebie
przyjmuje. W hybrydowej odmianie ppp dodatkowym źródłem
finansowania są środki pochodzące z funduszy unijnych. Włączenie ich
do struktury finansowania inwestycji stanowi olbrzymie wyzwanie
zarówno dla strony publicznej, jak i prywatnej.
Słowa kluczowe:
hybrydowe partnerstwo publiczno-prywatane,
fundusze unijne, inwestycje samorządowe

finanse

publiczne,

Abstract
Financing of investments by public finance sector entities is
subject to a number of legal constraints and is forced to seek alternatives
to the implementation of the tasks. One such solution is a public-private
partnership based on long-term public-private partnerships. The private
party, in return for his involvement in the investment, receives
remuneration depending on the type of tasks and risks, which he accepts
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under the terms of the ppp agreement. In the hybrid version of ppp
additional sources of funding are funds from EU funds. Incorporating
them into the financing structure of investment is a huge challenge for
both the public and private parties.
Key words:
hybrid public-private partnership, public finances, EU funds, local
government investment.

Ewolucja i stan obecny partnerstwa publiczno-prawnego
Geneza i rozwój formuły PPP w Europie
Historia współpracy sektora publicznego i prywatnego w Europie
sięga czasów starożytności. System umów koncesyjnych zawieranych
w starożytnym Rzymie oprócz dostarczania poczty obejmował także
budowę dróg, term, placów targowych oraz portów. Za transport poczty
na terenie Cesarstwa Rzymskiego odpowiedzialny był cesarz, natomiast
wspólnoty lokalne odpowiadały za tzw. stacje pocztowe1. Niewystarczające środki finansowe, którymi dysponowały ówczesne odpowiedniki
naszych jednostek samorządu terytorialnego, zmuszały je do
poszukiwania nowych form realizacji zadań publicznych. Dlatego też, na
podstawie umów zawieranych z zarządcami budynków pocztowych,
władze lokalne powierzały im budowę gmachów pocztowych, ich
utrzymanie i prowadzenie przez okres pięciu lat. W ten sposób powstały
zalążki współpracy sektora publicznego i prywatnego, który
współcześnie obejmuje znacznie więcej obszarów działań.
Pojęcie koncesji na nowo zaczęło kształtować się w Europie na
przełomie XV i XVI wieku we Francji, która (obok Wielkiej Brytanii)
przez wiele lat była (i pozostaje) pionierem w dziedzinie partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)2. W 1438 roku przyznano koncesję na pobieranie opłat za towary przewożone po Renie, z kolei w 1554 roku
udzielono koncesji na budowę kanału3. Innym znanym w literaturze przykładem jest koncesja, którą przyznano w 1792 roku we Francji braciom
1

B. Korbus (red.), Partnerstwo publiczno- prywatne. Poradnik, Warszawa 2010
r., s. 27.
2
Ibidem.
3
A. Matuszewska, Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego
w komunikacji miejskiej w Polsce. Rozprawa doktorska, Poznań 2011, s.9.
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Perrier na dystrybucję wody na terenie Paryża4. Rozwój współpracy międzysektorowej zaowocował stworzeniem traktatu o koncesjonowaniu,
w którym zawarto definicję tzw. koncesji robót publicznych, przez które
rozumiano „umowy, w których jedna lub kilka osób zobowiązuje się
względem administracji państwowej do tego, że wytworzy w interesie
publicznym na własny koszt i własne ryzyko określone w niej urządzenia
w zamian za równocześnie umówione świadczenie wzajemne w postaci
uprawnień do pobierania opłat lub za inne finansowo użyteczne prawa”5.
Koncesję na roboty publiczne najczęściej wykorzystywano przy realizacji
przedsięwzięć takich jak budowa mostów, dróg, kanałów czy bram
miejskich. Koncesjonariusz otrzymywał wynagrodzenie w postaci opłat,
które pobierał od użytkowników danej infrastruktury. Czasem
uzupełniająco stosowano metodę wynagradzania prywatnego inwestora
przez państwo w ramach zawieranych odrębnie umów6. Umowy między
koncesjonariuszem a koncesjodawcą zawierane były krótko lub
długookresowo, w szczególnych przypadkach mogły być to koncesje
wieczyste lub na czas nieokreślony.
XIX wiek przyniósł bogatym krajom Europy rozkwit idei
koncesjonowania. w Wielkiej Brytanii, pod wpływem liberalnych idei
gospodarczych, chętnie przyznawano przywileje prywatnym spółkom
akcyjnym7. Niestety wraz ze wzrostem interwencjonizmu państwowego,
pod koniec XIX wieku, rozwój PPP został przerwany. Władze
poszczególnych państw Europy starały się ograniczać przyznawanie
koncesji do absolutnego minimum, w związku z czym całość wydatków
na infrastrukturę pokrywana była ze środków publicznych. Od końca
XIX wieku do 1970 roku, wydatki te były finansowane w krajach
uprzemysłowionych ze środków budżetowych oraz z pożyczek
państwowych8. Lata 70. XX wieku przyniosły stopniowy powrót do idei
koncesjonowania. Odwrócenie negatywnego trendu było możliwe dzięki
zmianie polityki dotyczącej finansowania infrastruktury w wyniku czego
dążono do włączenia do tego procesu partnerów prywatnych.

4

K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości,
bariery, Warszawa 2006, s. 10.
5
B. Korbus (red.), op. cit., s. 27.
6
D.R. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa
administracyjnego, Białystok 2000, s. 35.
7
B. Korbus (red.), op. cit., s. 27.
8
Ibidem, s.28.
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Pierwszym przejawem odejścia od polityki prywatyzacyjnej
w Wielkiej Brytanii było uchwalenie w 1992 r. Private Finance Initiative
Law, ustalającej reguły współpracy publiczno-prywatnej przy realizacji
zadań publicznych, pozwalające na przenoszenie części ryzyk tradycyjnie
przypisanych partnerowi publicznemu na prywatnego9.
Stopniowo coraz większa liczba państw zaczęła doceniać tę
formę współpracy, przez co wartość inwestycji tego rodzaju rosła, aby
osiągnąć w ostatnich latach kilkaset miliardów euro rocznie. Podkreślić
należy, iż w formule PPP realizowano w Europie (oprócz wielkich
infrastrukturalnych inwestycji, jak np. budowa tunelu pod kanałem La
Manche) również niewielkie, lokalne inicjatywy dotyczące m.in. budowy
szkół, parkingów czy systemu gospodarowania odpadami. Popularność
nowoczesnego PPP szczególnie wzrosła w latach 90. XX wieku, przede
wszystkim w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Francja,
Włochy czy Hiszpania10. Doprowadziło to do powstania dwóch modeli
PPP: francuskiego i brytyjskiego.
Pierwszy z nich charakteryzuje się pozyskiwanie dochodów
z opłat od użytkowników infrastruktury powstałej w ramach PPP.
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest zawieranie umów,
w których przedsiębiorca, uzyskujący koncesję zbuduje a następnie
sfinansuje przedsięwzięcie za co otrzyma prawo do eksploatacji
i pobierania opłat od przyszłych użytkowników.
Drugie rozwiązanie zakłada, iż podmiot prywatny eksploatuje już
istniejący obiekt dodatkowo utrzymując go za co otrzymuje przychody
z usług, które są w tym miejscu świadczone. Model brytyjski opiera się
na kontraktach koncesyjnych w ramach, których podmiotowi
prywatnemu zostają przekazane obowiązki zrealizowania inwestycji lub
też świadczenia usług przy jednoczesnym transferze ryzyka na ten
podmiot. Inwestor uzyskuje w zamian prawo do czasowej eksploatacji
usługi lub obiektu z możliwością pobierania opłat od użytkowników lub
transferu w formie dopłaty z budżetu partnera prywatnego.
Gwałtowny rozwój PPP niejako wymusił na poszczególnych
instytucjach państwowych oraz unijnych wprowadzenie odpowiednich
9

I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, Raport z analizy danych zastałych, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 6.
10
T. Skoczyński, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny
komentarz, Warszawa 2011, s. 19.
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regulacji prawnych w tym zakresie. Początkowo UE regulowała te
kwestie jedynie za pomocą tzw. soft law z czego najistotniejszą rolę
odegrały Wytyczne 11 wydane w 2003 roku oraz Zielona Księga PPP 12
z 2004 r. Pierwszy z dokumentów stanowił poradnik dla podmiotów
publicznych dotyczący współpracy z sektorem prywatnym. Ponadto,
zawierał on kwestie dotyczące przyszłych kierunków rozwiązań
prawnych, dzięki którym możliwe byłoby zapewnienie poszanowania
traktatowych swobód konkurencji. Z kolei, Zielona Księga PPP była
dokumentem ilustrującym przebieg i wyniki debaty organów UE
w sprawie zastosowania prawa unijnego w zakresie zamówień
publicznych oraz koncesji w zjawisku PPP13.
Na początku 2014 roku Rada Unii Europejskiej zakończyła prace
nad reformą sytemu zamówień publicznych w UE wydając trzy
dyrektywy regulujące tę tematykę. W skład uchwalonego pakietu aktów
prawnych weszły:
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji14,
b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych15,
c) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych16.
Przepisy odnoszące się expressis verbis do partnerstwa
publiczno-prywatnego
zostały
wprowadzone
rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
11

Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja
Europejska, Bruksela 2003, (EC (2003).
12
Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa
wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327,
Bruksela 2004.
13
B. Korbus (red.), op. cit., s. 29.
14
Dz. Urz. UE L 94 a 28.03.2014 r., s. 1.
15
Dz. Urz. UE L 94 a 28.03.2014 r., s.65.
16
Dz. Urz. UE L 94 a 28.03.2014 r., s. 243.
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Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego17. Możemy w nim odnaleźć pierwszą, legalną
definicję PPP. Zgodnie z art. 2 pkt 24 rozporządzenia 1303/2013
„partnerstwa publiczno- prywatne oznaczają formę współpracy między
podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest
poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne
rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka,
wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub
dodatkowe źródła kapitału18”.
Nowelizacja unijnego systemu zamówień publicznych
z pewnością wpłynie na rozwój hybrydowego partnerstwa publicznoprywatnego. Przyjęte dyrektywy wprawdzie nie regulują kwestii
związanych z PPP jednak stosowne zapisy ustawodawca zawarł
w nowych przepisach dotyczących perspektywy finansowej na lata 20142020 w ramach unijnej polityki spójności. Wprowadzenie ww. przepisów
w formie rozporządzenia ma z pewnością zapewnić optymalną
transparentność systemu zamówień publicznych w UE, co nie jest
łatwym zadaniem ze względu na występowanie dwóch zasadniczych grup
PPP: jedna oparta na francuskim modelu PPP koncesyjnego oraz drugą,
opartą na brytyjskim modelu tzw. PFI19.
Geneza i rozwój formuły PPP w Polsce
Korzeni współpracy podmiotów publicznych i sektora prywatnego w Polsce należy szukać w okresie zaborów. Inwestycje realizowane
w ten sposób dotyczyły głównie sektora infrastrukturalnego dzięki czemu
możliwe było wybudowanie kluczowych magistrali kolejowych.
Rozbudowa sieci w zaborze rosyjskim możliwa była dzięki rywalizacji
dwóch kluczowych inwestorów kolejowych: Jana Blocha oraz Leopolda
Kronenberga. Przy uzyskiwaniu koncesji na budowę drogi nadwiślańskiej
Kronenberga zwyciężył Bloch natomiast w walce o koncesję na budowę
kolei brzesko-kijowskiej ten ostatni wziął górę nad Kronenbergiem 20 .
17

Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013 r., s. 320.
H. Nowicki, P. Nowicki, Państwo a gospodarka…, op.cit., s. 161.
19
Ibidem, s. 144.
20
B. Korbus (red.), op. cit., s. 30.
18
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Sytuacja zmieniła się pod koniec XIX wieku kiedy rząd rosyjski
zreformował swoją politykę wprowadzając intensywną nacjonalizację
przez co zaprzestano odnawiania koncesji na eksploatację kolei.
W zaborze pruskim linie kolejowe były budowane w znakomitej
większości przez prywatne spółki jednak do końca XIX wieku niemal
wszystkie przeszły w administrowanie państwa. Podobnie sytuacja
wyglądała w zaborze austriackim, gdzie od 1890 roku rząd rozpoczął
nacjonalizację kolejnictwa, które w latach 50. przekazano kapitałowi
prywatnemu.
Wraz z odzyskaniem niepodległości nowe władze uchwaliły
ustawę z dnia 14 października 1921 roku o udzielaniu koncesji na koleje
żelazne prywatne21. Zakładano, iż regulacje w tej dziedzinie przyniosą
rozwój linii lokalnych, które miał być realizowane przez kapitał
prywatny. Niestety mimo istniejącej podstawy prawnej koncesje nie
cieszyły się zainteresowaniem wśród ówcześnie bardzo skromnego
rodzimego sektora prywatnego.
W okresie Polski Ludowej wszystkie inwestycje infrastrukturalne
finansowano jedynie ze środków znajdujących się w budżecie państwa.
Zmiana podejścia nastąpiła w latach 90-tych XX wieku co było de facto
efektem ówczesnej transformacji ustrojowej. Ustawa z dnia 27
października 1994 roku o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu
Drogowym 22 była pierwszych dokumentem, który regulował stosunki
prawne z podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji zadań
o charakterze publicznym. Ustawa określała m.in. warunki
przygotowania oraz finansowania budowy, zasady przeprowadzania
postępowania przetargowego na budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrad płatnych oraz zasad zawierania związanych z tym
umów23.
Kolejnym etapem rozwoju współpracy międzysektorowej było
przeprowadzenie reformy samorządowej w 1999 r. Nadanie osobowości
prawnej jednostkom samorządu terytorialnego dało możliwość
zawierania umów z podmiotami sektora prywatnego na realizację zadań
o charakterze publicznym. Jednym z najbardziej doniosłych przykładów
tego typu współpracy jest powstała w 1992 roku spółka Saur Neptun
Gdańsk S.A., która była pierwszą w Polsce spółką świadczącą usługi
21

Dz.U. z 1921 r. Nr 88, poz. 646.
Dz. U. 1994 r. Nr 127 poz. 627.
23
B. Korbus (red.), op. cit., s. 31.
22
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wodno-kanalizacyjne i obsługującą około 500 tys. Mieszkańców z terenu
Gdańska, Sopotu i gmin ościennych24.
Na gruncie prawa polskiego instytucja PPP sensu stricte została
uregulowana po raz pierwszy w ustawie z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) 25. Ustawodawca
w powyższym akcie prawnym określił tryb i zasady współpracy sektora
publicznego i prywatnego w inwestycjach realizowanych w formule
PPP. Ustawa o PPP z 2005 r., wbrew oczekiwaniom, nie przyczyniła się
do upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i nie
stałą się panaceum na szybki rozwój inwestycji infrastrukturalnych 26 .
Pomimo, iż stanowiła faktyczną podstawę prawną dla współpracy sektora
prywatnego i publicznego zawierał szereg przepisów, które hamowały
rozwój partnerstwa. Sprawę dodatkowo komplikowało przystąpienie
Polskie do Unii Europejskiej, przez co jednostki sektora terytorialnego
skupiały się na realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych,
odwracając tym samym swoją uwagę od PPP. Wszystkie te czynniki
spowodowały, iż na podstawie ustawy o PPP z 2005 r. nie zrealizowano
żadnego przedsięwzięcia.
Potrzeba szybkiej nowelizacji doprowadziła do intensyfikacji
prac w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Infrastruktury dzięki
czemu powstały dwa, nowe projekty ustaw dotyczących współpracy
sektora publicznego i prywatnego. Na przełomie 2008 i 2009 roku
uchwalono ustawę o PPP27 oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane
lub usługi28. Największym osiągnięciem nowelizacji ustawy o PPP było
zniesienie obowiązku opracowywania analiz przez co odformalizowano
samo postępowania. Dodatkowo wprowadzono otwarty katalog
przedmiotu partnerstwa oraz zmodyfikowano zapisy dotyczące listy
podmiotów traktowanych jako partnerów publicznych.

24

Ibidem.
B. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma
realizacji zadań publicznych, Warszawa 2009 r., s. 311.
26
W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory
umów i pism, Warszawa 2009, s. 11.
27
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zm.).
28
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz.U. Nr 19, poz. 101 100 ze zm.).
25
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Szansa na większe rozpowszechnienie PPP pojawiła się wraz
z przystąpieniem Polski do UE. Możliwość dofinansowania z funduszy
Unii Europejskiej pozwoliła na stworzenie tzw. hybrydowych modeli
partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegają na jednoczesne
wykorzystanie: środków z funduszy UE i kapitału prywatnego oraz
ewentualnie krajowych środków publicznych29. Projekty hybrydowe nie
cieszyły się w Polsce dużym zainteresowaniem głównie ze względu na
brak przepisów prawnych, które regulowałby tę tematykę w sposób
jednoznaczny i konkretny.
Ewolucja PPP w Polsce ma znacznie krótszą historię niż
w Europie. Projekty partnerstwa były wykorzystywane po raz pierwszy
dopiero w okresie zaborów a więc o wiele później niż na pozostałej
części kontynentu. Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. dało
możliwość
wykorzystywania
środków
unijnych
w
ramach
poszczególnych okresów programowania przez co możliwe było
realizowanie pierwszych projektów hybrydowego PPP. Niestety
z powodu braku zainteresowania tą formą współpracy pierwsze
inwestycje o charakterze hybrydowego partnerstwa zaczęto realizować
dopiero w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013.
Bariery w implementacji hybrydowego partnerstwa publicznoprywatnego
Bariery po stronie partnera publicznego
Powolny rozwój hybrydowego PPP w Polsce jest wynikiem
występowania szeregu barier zarówno prawnych, instytucjonalnych,
finansowych jak i psychologicznych. Rozważając tę tematykę należy
podkreślić, iż w znakomitej większości przypadków bariery po stronie
podmiotów publicznych nie będą tożsame z ograniczeniami sektora
prywatnego przez co zasadnym jest rozpatrywanie tych zagadnień
osobno.
Najczęściej wymienianą trudnością dla strony publicznej,
w ramach tej formy współpracy jest brak jednoznacznych
i wyczerpujących przepisów, które w sposób kompleksowy regulowałby
kwestie dotyczące samej procedury nawiązania partnerstwa jak
i sposobów pozyskiwania unijnych dotacji. Z punktu widzenia strony
29

A. Pyka, Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskie, s.
326http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_25.pdf, dostęp: 25.06.2017.
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publicznej jest to kluczowe zagadnienie ponieważ jako jednostka sektora
finansów publicznych musi ona podejmować decyzje w sposób zgodny
z prawem uwzględniając przy tym kwestie ewentualnych zobowiązań
powstających z tytułu umów PPP. Dodatkowym wyzwaniem w ramach
hybrydowego PPP są kwestie dotyczące między innymi trwałości
projektu oraz obowiązków spoczywających na beneficjencie
dofinansowania. Akty prawne regulujące PPP na szczeblu unijnym
w znakomitej większości przypadków należą do tzw. soft law30 przez co
brak jest w tym obszarze osobnych regulacji w postaci rozporządzeń lub
dyrektyw, które jednoznacznie określałby ramy prawne dla tej formy
realizacji zadań publicznych. Brak dostosowania regulacji prawnych do
specyfiki hybrydowego PPP stanowi obecnie największy problem
zarówno dla partnera prywatnego jak i publicznego. Unijny ustawodawca
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 postanowił wprowadzić
szereg nowych rozwiązań, które mają poprawić efektywność
wykorzystania środków unijnych w formule hybrydowego PPP. Oprócz
definicji tego pojęcie zmieniono również zapisy dotyczące beneficjentów
dofinansowania przez co aplikować o unijne środki będą również mogli
partnerzy prywatni. Ponadto, dopuszczono możliwość zmiany
beneficjenta w trakcie realizacji inwestycji. W kontekście zasady
trwałości projektu oraz obowiązku jego rozliczenia jest to bardzo
korzystne rozwiązanie jednak w dalszym ciągu brak praktycznych
zastosować
nowych
regulacji.
Główne
problemy,
a więc
zbiurokratyzowane procedury aplikowania o środki unijne oraz
skomplikowany tryb podpisywania umowy o PPP, w dalszym ciągu nie
zostały rozwiązane. Inną trudnością jest nieprzygotowanie administracji
publicznej, a w szczególności administracji podatkowej, do
innowacyjnego i elastycznego podejścia przy realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych
oraz
skomplikowane
przepisy
podatkowe
uniemożliwiające efektywną realizację projektów hybrydowych
w Polsce31.
Wśród ograniczeń strony publicznej, której przysługuje wyłączny
status inicjatora PPP, bardzo ważną rolę odgrywają bariery natury
30

Dokumenty zaliczane do tzw. soft law nazywane są w literaturze aktami sui
generis albo aktami nienazwanymi. Mogą one nosić różne nazwy: uchwały,
rezolucje, wytyczne, wyjaśnienia komunikaty, programy, plany, por. Soft law,
[w:] S. Biernat, Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego
prawa administracyjnego, Studia prawno-europejskie, Łódź 2002, T.VI, s. 72.
31
M. Osowski, Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa na szybki rozwój
Polski, Raport Fundacji Republikańskiej, s. 20.

67

A. Kusztykiewicz: Hybrydowe partnerstwo publiczno-prywatne, czyli sposób na
finansowanie inwestycji samorządowych

psychologicznej. Z badań przedstawionych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, iż blisko 70% pracowników
podmiotów jednostek publicznych uważa, że ich wiedza dotycząca
zamówień publicznych wymaga uzupełnienia 32 . Braki wykwalifikowanych urzędników zdolnych do promocji hybrydowego PPP w Polsce są
więc (obok nieścisłości prawnych) jedną z największych barier rozwoju
tej formy realizacji zadań publicznych. Według badań przeprowadzonych
przez Instytut Badania Opinii GFK Polonia w 2009 roku aż 94%
ankietowanych (kierowników referatów zajmujących się inwestycjami
w urzędach miejskich, wojewódzkich, marszałkowskich oraz starostwach
powiatowych) nigdy nie zawierało współpracy w ramach PPP natomiast
44% badanych nie posiadało żadnej wiedzy na temat tej formy realizacji
inwestycji33. Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują, iż zmiany legislacyjne zapoczątkowane przez ustawodawcę unijnego nie idą
w parze ze zmianami w poglądach na temat hybrydowego PPP. Jest to
szczególnie niepokojące ponieważ problem ten dotyczy głównie
urzędników a więc reprezentantów strony publicznej, która inicjuje
realizacje inwestycji w ramach tej formuły. W Polsce w dalszym ciągu
utrzymuje się przekonanie zgodnie, z którym lepiej realizować projekty
w ramach klasycznych zamówień publicznych. W tym wypadku bariera
psychologiczna jest bardzo trudna do przełamania. Jedyną możliwością
przełamania tego sposobu myślenia jest rozwinięcie działań
popularyzatorskich za pośrednictwem szkoleń, portali internetowych oraz
publikacji dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach
PPP.
Kolejną komplikacją jest fakt, iż do chwili obecnej nie ma
w Polsce instytucji na szczeblu centralnym, która odpowiadałby za
wdrażanie i popularyzację dobrych praktyk w dziedzinie PPP. Wszystko
to powoduje, iż podmiot publiczny chcąc realizować swoje zadania w tej
formule jest niejako zmuszony do korzystania z szeregu usług
doradczych. Jak już zostało to przedstawione w drugim rozdziale
niniejszej pracy koszty tego typu analiz wpływają negatywnie na
opłacalność całego projektu. To z kolei może powodować pojawienie się
ryzyka nadmiernego wzrostu opłat ponoszonych przez końcowych
32

A. Kowalewska, J. Szut, Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z
badań 2013, Warszawa 2013, s. 117.
33
Badania wykonane w dniach 02.03.2009 — 07.04.2009 przez Instytut Badania
Opinii GFK Polonia na zlecenie Kancelarii Radców Prawnych Wojciechowska
& Kotarba.
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użytkowników usług publicznych 34 . W tym kontekście należy również
pamiętać, iż bez względu na to jaki model współpracy w ramach
hybrydowego PPP zostanie zastosowany ostatecznie za całość
świadczonych usług w ramach danej inwestycji odpowiedzialność ponosi
podmiot publiczny.
Brak ogólnopolskiej platformy wymiany dobrych praktyk w tym
zakresie ma ogromny wpływ na to zjawisko, co wyraźnie wynika
z raportu przeprowadzonego w 2011 przez 35 . Według ankietowanych
istotnymi barierami są ponadto: niska świadomość i niewystarczająca
wiedza na temat PPP w sektorze publicznym oraz brak wykwalifikowanej
kadry do wdrażania przedsięwzięć w tej formule w sektorze publicznyma więc kwestie związane z możliwościami przeniesienia wiedzy
teoretycznej o PPP na grunt praktyczny oraz tzw. wykwalifikowanym
czynnikiem ludzkim36. Analogiczne badania zostały przeprowadzone na
początku ubiegłej perspektywy finansowej w 2007 roku. Wówczas
ankietowani (przedstawiciele sektora publicznego) częściej wskazywali
na bariery natury prawnej oraz finansowej, co pokazuje, że po okresie
obaw o kwestie legislacyjne, związane z ustawą o PPP z 2005 roku,
a unormowanych pod pewnymi względami wraz z wejściem w życie
ustawy o PPP z 2008 roku, przyszła pora na analizę kwestii daleko
bardziej szczegółowych, związanych z praktyką partnerstwa37.
Funkcjonujące współcześnie gospodarki kładą bardzo duży
nacisk na powiększanie katalogu świadczeń finansowych pochodzących
ze środków publicznych. Tendencje te są charakterystyczne nie tylko dla
Polski ale również innych państw Unii Europejskiej, przez co jednostki
sektora finansów publicznych zmuszone są do szukania nowych form
współpracy dzięki, którym mogą realizować powierzone im zadania.
W literaturze podmiotu spotykany jest pogląd, iż upowszechniania PPP
34

B. Gajos, Partnerstwo publiczno-prywatne- aspekty bilansowo- podatkowe,
Warszawa 2014, s 30.
35
27 z 86 ankietowanych wskazało na brak dobrych polskich praktyk jako
główną barierę rozwoju PPP w Polsce. Nastąpił znaczny wzrost takich opinii w
porównaniu z 2007 rokiem, gdzie na tego typu trudności wskazało jedynie 13
osób, dostęp: 7.06.2017
https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Raport_PPPORTAL_031111.p
df
36
PPP- dziedziny, korzyści, bariery- oczami przedstawicieli sektora publicznego i
prywatnego, Raport PPPortal.pl, Katowice 2011, s. 13.
37
Ibidem.

69

A. Kusztykiewicz: Hybrydowe partnerstwo publiczno-prywatne, czyli sposób na
finansowanie inwestycji samorządowych

w Unii Europejskiej wiąże się z możliwością zadłużania podatników bez
odzwierciedlenia tego w długu publicznym38. Mimo, iż dla większości
samorządów takie ujmowanie zobowiązań z tytułów umów o PPP jest
bardzo korzystne w dłuższej perspektywie może doprowadzić do
powstanie ogromnych kwot zadłużeń. Dodatkowo podnosi się pogląd
o możliwości pojawienia się korupcji na styku interesów publicznych
i prywatnych przez co zarówno inwestorzy jak i samorządy bardzo
ostrożnie odnoszą się do kwestii wzajemnej współpracy.
Bariery po stronie inwestora prywatnego
Ideą hybrydowych projektów partnerskich jest realizacja zadań
publicznych przy zaangażowaniu środków prywatnych oraz unijnych.
Inwestorzy angażujący się w tego typu przedsięwzięcia kierują się
przesłankami stricte biznesowymi skupiając się na uzyskiwaniu zysków
z podejmowanych działań. Priorytetem strony publicznej jest natomiast
realizacja projektów możliwie najmniejszym kosztem. Ten wyraźny
konflikt interesów generuje wiele barier dla inwestorów prywatnych,
którzy przystępując do umowy PPP muszą liczyć się ze
skomplikowanymi procedurami pozyskiwania unijnego dofinansowania
oraz specyficznym charakterem współpracy z podmiotem publicznym.
Uważa się, że nieprzewidywalność tej formy współpracy i ogrom
rodzajów ryzyka z nią związanych powoduje, że zarówno sektor
publiczny jaki i prywatny moją znaczne zastrzeżenia co do zawierania
tego typu umów39. Mimo podziału odpowiedzialności, który występuje
w umowach o PPP strony nie są w stanie przewidzieć dodatkowych
komplikacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie, w szczególności na
etapie eksploatacji inwestycji. Wiele rodzajów ryzyka powoduje więc
występowanie bardzo dużego prawdopodobieństwa że przez kolejnych
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat partnerstwa, na skutek najróżniejszych
czynników, któraś ze stron zacznie ponosić systematyczne straty40.
Jedną z kluczowych barier występujących po stronie partnera
prywatnego w hybrydowych projektach partnerstwa jest kwestia braku
jasnych procedur uzyskiwania unijnego dofinansowania. Mimo istnienia
modeli współpracy w ramach hybrydowego PPP Komisja Europejska
38

M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej,
Warszawa 2014, s. 117.
39
M. Wieloński, op.cit., s. 117
40
Ibidem.
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w dalszym ciągu nie uzgodniła osobnych procedur aplikowania o środki
unijne w ramach tej formuły. W art. 63 rozporządzenia
1303/2013 41 wprowadzono zasadę, iż beneficjentem środków unijnych
może być zarówno strona publiczna jak i partner prywatny. Odnosząc się
do struktur przedsiębiorstw ubiegających się o realizację umów PPP,
można zauważyć, że znacznie większe zainteresowanie przejawiają
podmioty średnie i duże działające w branżach budowlanych
i transportowych 42 . Są to sektory, w których unijne wsparcie stanowi
bardzo duży wkład inwestycyjny gwarantujący sukces całego
przedsięwzięcia więc Mimo wielu korzyści płynących z tego rozwiązania
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż sektor prywatny nie będzie skłonny
do brania na siebie dodatkowego ryzyka nieuzyskania dotacji. Jeżeli nie
zostaną wprowadzone dodatkowe instrumenty prawne, które
neutralizowałby ryzyko nieuzyskania dotacji rozwój hybrydowego PPP
może zostać zahamowany na wiele lat.
Kolejną barierą rozwoju tej formy współpracy są częste zmiany
władzy lokalnej. Z punktu widzenia długoletnich inwestycji jest to bardzo
istotna trudność ponieważ partner prywatny nie ma gwarancji stabilności
sytuacji politycznej w danym regionie. Rotacje na najwyższych
stanowiskach władzy mogą prowadzić do zmiany podejścia w kwestii
finansowania inwestycji publicznych oraz lokowania unijnego wsparcia.
Brak politycznej i społecznej akceptacji tego typu rozwiązań powoduje
powstanie konieczności takich unormowań prawnych, które pozwolą na
przełamanie powyższych stereotypów, a jednocześnie będą swoistym
zabezpieczeniem, zawłaszcza dla firm43.
Inwestorzy prywatni nie chcą angażować się w projekty
hybrydowego PPP głównie ze względów ekonomicznych. Wizja
41

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013
r., s. 320.
42
https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_przewodnik/Documents/Studia_BAS_fin
ansowanie_213-232.pdf
43
W. Wyrzkowski, op.cit.,, s. 69.
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czerpania krótkotrwałych zysków przy wykorzystywaniu majątku
partnera publicznego oraz niechęć do inwestowania środków na cele
związane stricte ze sferą publiczną zniechęcają firmy do uczestnictwa
w projektach hybrydowego partnerstwa. Priorytetem prywatnych
przedsiębiorców jest czerpanie jak największego zysku z realizowanych
inwestycji. Realizacja tego założenia jest bardzo trudna, szczególnie
w ramach projektów użyteczności publicznej, które w znakomitej
większości przypadków są nieefektywne ekonomicznie.
Kolejną barierą implementacji hybrydowego PPP jest
występująca wśród przedstawicieli samorządów tendencja do
przenoszenia jak największej liczby ryzyk na stronę prywatną. Jest to
zjawisko, które nie zachęca potencjalnych inwestorów do podejmowania
tego typu współpracy głównie ze względu długotrwałego charakteru
inwestycji. Dofinansowaniem z funduszy europejskich można objąć
wyłącznie koszty inwestycyjne, natomiast przedsięwzięcie PPP opiera się
na kosztach w całym cyklu życia projektu tj. także kosztów
operacyjnych44. W związku z tym, wszelkie dodatkowe zobowiązania dla
partnerów publicznych mogą stanowić duże wyzwanie.
Współpraca partnera prywatnego ze stroną publiczną
w inwestycjach hybrydowego PPP jest bardzo dużym wyzwaniem.
Odpowiednia implementacja tej formy partnerstwa napotyka wiele barier.
Przedstawiciele sektora publicznego zapominają, iż prywatni inwestorzy
przystępują do tego rodzaju inwestycji z pobudek czysto ekonomicznych
przez co widoczny jest wyraźny konflikt interesów obu stron. Co więcej,
projekty realizowane w tej formule w znakomitej większości
przypadków dotyczą inwestycji nierentownych, których późniejsza
eksploatacja oraz utrzymanie wpływa niekorzystnie na bilans finansowy
przedsiębiorstw. Kwestie transferu prawa własności budynków czy
nieruchomości stanowiących przedmiot umowy o PPP charakteryzują się
uzyskiwaniem
krótkotrwałych
zysków
ponoszonych
kosztem
wykorzystywania de facto obcego majątku. Kwestię implementacji
hybrydowego PPP w kontekście partnerów prywatnych dodatkowo
utrudniają skomplikowane procedury aplikowania o dotacje unijne,
których beneficjentem w większości przypadków jest strona publiczna.
Nie ulega wątpliwości, że ilość barier występujących po stronie
podmiotu prywatnego jest znacznie mniejsza niż ma to miejsce
44

A. Pyka, Hybrydowe modele PPP w warunkach gospodarki polskie, s. 334
http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_25.pdf, dostęp 25.06.2017.
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w przypadku strony publicznej. Mimo to, bagatelizowanie tych
ograniczeń może zahamować rozwój hybrydowych projektów
partnerstwa na wiele lat, gdyż niemożliwe jest realizowanie tego typu
inwestycji bez wsparcia ze strony sektora prywatnego.
Działalność na rzecz znoszenia barier w realizacji inwestycji
hybrydowego PPP
Pomioty publiczne jak i partnerzy prywatni realizujący
inwestycje w ramach hybrydowego PPP napotykają szereg barier,
których pojawienie się bardzo często decyduje o sukcesie lub porażce
danego projektu. W związku z nasilaniem się tego zjawiska swoją
działalność w Polsce rozpoczęły różne instytucje, których celem jest
promocja dobrych praktyk oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat PPP.
Jednym z takim podmiotów jest Instytut Partnerstwa PublicznoPrywatnego. Fundacja ta postawiła sobie za cel jest wspieranie
administracji samorządowej i centralnej nie tylko w tworzeniu planów
rozwoju infrastrukturalnego ale przede wszystkim w ich
urzeczywistnianiu45. Ponadto, Instytut ten zajmuje się także pomocą sektorowi prywatnemu, dzięki której możliwy jest rozwój rynku usług
świadczonych w ramach PPP w Polsce. Była to pierwsza organizacja tego
typu w Polsce, która specjalizowała się w szeroko pojętej tematyce
projektów partnerstwa.
Ponad trzynastoletnia działalność Instytutu PPP zaowocowała
pojawieniem się szeregu publikacji, opracowań oraz analiz służących
wymianie dobrych praktyk w ramach inwestycji realizowanych w tej
formule. Mimo ogromnych starań ze strony osób zaangażowanych
w pracę Fundacji działania te mają bardzo „miękki” charakter. Należy
jednak podkreślić, iż organizacja ta może stanowić jedną z głównych
platform wymiany dobrych praktyk w dziedzinie PPP zarówno dla
jednostek samorządu terytorialnego jak i sektora biznesu.
Oprócz wyżej opisanej organizacji działalność o podobnym
charakterze prowadzi również Centrum Partnerstwa PublicznoPrywatnego działające od 2008 roku.. Działania podejmowane przez
osoby zaangażowane w pracę tej organizacji skupiają się wokół
konkretnych projektów przez co ich wiedza ma dodatkowy walor
praktyczny.
45

http://ippp.pl/kontakt-o-nas/, dostęp 7.06.2017 r.
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Działania podejmowane na rzeczy niwelowania barier w rozwoju
hybrydowego PPP w Polsce dotyczą głównie promocji oraz doradztwa
w ramach tej formy realizacji zadań publicznych. Podejmowane są one
przez organizacje pozarządowe, których członkami są osoby
bezpośrednio zaangażowane w realizację inwestycji tego typu. Ponadto
instytucje te oferują kursy oraz szkolenia jako podstawowe narzędzie
swojej działalności. Stanowi to niewątpliwie istotny wkład w promocję
PPP wśród jednostek samorządowych jak i prywatnych firm. Niemniej
jednak bez odpowiednich regulacji prawnych na szczeblu krajowym
działalność ta nie ma większego znaczenia ponieważ nie przekłada się
ona na zmiany legislacyjne, które są główną przeszkodą dla rozwoju PPP
w Polsce.
Bardzo ważnym krokiem sprzyjającym niwelowaniu barier
w realizacji inwestycji hybrydowego PPP było przyjęcie (w lipcu 2017
roku) rządowej polityki w zakresie PPP. Zgodnie z nią władze centralne
zobowiązują się m.in. do:





zapewnienia na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego
doradztwa wybranym projektom PPP,
dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju
projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu
potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania tejże
formuły,
opracowania wytycznych dla projektów PPP, jak również
wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP46.

Ponadto, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało również szereg zmiany
legislacyjnych (m.in. ustawy o VAT) mających na celu ułatwienie
realizacji projektów PPP w Polsce.
Działania podejmowane na rzeczy niwelowania barier w rozwoju
hybrydowego PPP w Polsce dotyczą głównie promocji oraz doradztwa
w ramach tej formy realizacji zadań publicznych. Podejmowane są one
przez organizacje pozarządowe, których członkami są osoby
bezpośrednio zaangażowane w realizację inwestycji tego typu. Ponadto
instytucje te oferują kursy oraz szkolenia jako podstawowe narzędzie
swojej działalności. Stanowi to niewątpliwie istotny wkład w promocję
46

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polityka-ppp-przyjeta-przez-rzad/,
dostęp: 18.09.2017.
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PPP wśród jednostek samorządowych jak i prywatnych firm. Niemniej
jednak bez odpowiednich regulacji prawnych na szczeblu krajowym
działalność ta nie ma większego znaczenia ponieważ nie przekłada się
ona na zmiany legislacyjne, które są główną przeszkodą dla rozwoju PPP
w Polsce.
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Pojęcie i istota
samorządu terytorialnego
The concept and essence
of the local government

Abstrakt
Samorząd terytorialny, stanowiąc zdecentralizowaną formę
administracji państwowej, stał się niejako „pośrednikiem” pomiędzy
władzą centralną a społeczeństwem lokalnym. Pojęcie to, ze względu na
swą bogatą historię, stało się przedmiotem licznych dyskusji wśród
teoretyków prawa administracyjnego. Do tej pory nie udało się
wypracować jednego określenia, które w sposób bezsprzeczny byłoby
akceptowalne przez wszystkich znawców prawa. Niniejsze opracowanie
– powstałe w oparciu o liczne pozycje literaturowe oraz określone akty
normatywne – stanowi kolejną już próbę wyjaśnienia terminu
„samorząd”. Ponadto, ukazuje ono także jego istotę, zwracając przy tym
szczególną uwagę na: osobowość prawną tegoż tworu, funkcje, jakie
winien on realizować, a także zasady, na których opiera się jego
działalność.
Słowa kluczowe:
administracja publiczna, decentralizacja, model trójstopniowy, samorząd
terytorialny
Abstract
Local government is decentralized form of state administration
by being a mediator between central policity and society. This concept
by his extensive history is the subject of many discussions among the
theorists of administrative law. This elaboration is another attempt to
explain of the term “local government” – which is based on the normative
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acts and literature of subject. The main attention of my thesis is focused
on law aspects, functions and rules of the local government.
Key words:
public administration,
government

decentralization,

three-stage

model,

local

1. Samorząd terytorialny w doktrynie i prawodawstwie
Historia samorządu terytorialnego na kontynencie europejskim
sięga czasów starożytnych1. Z kolei jego początków na ziemiach polskich
należy doszukiwać się od około X wieku, kiedy to społeczności
gromadziły się we wspólnotach terytorialnych, zwanych „opolami”,
których funkcjonowanie w głównej mierze opierało się pokrewieństwie
bądź też więzi sąsiedzkiej2. Na przestrzeni wieków pojęcie to ewoluowało, na co złożyło się wiele różnego rodzaju czynników, wśród których
należy wymienić między innymi: procesy integracji i globalizacji,
kryzysy władzy i państwowości, zróżnicowane ustroje i reżimy
polityczne, ruchy separatystyczne i wyzwoleńcze, odmienność kulturową,
a także uwarunkowania geograficzne (rodzaj i wielkość państwa) oraz
czynniki ekonomiczne, takie jak wzrost efektywności czy
decentralizacja3.
Określenie „samorząd” zostało użyte po raz pierwszy w XIX
wieku w literaturze niemieckiej, poświęconej nauce prawa
administracyjnego. Termin ten wywodzi się od niemieckiego słowa
Selbstverwaltung i w dosłownym tłumaczeniu oznacza samodzielność
i zarząd, co, w pewnym uproszczeniu, określane jest po prostu jako
„samozarząd”. Nazwa ta nie przyjęła się jednak w nomenklaturze
polskiego prawa administracyjnego4.

1

Z. Niewiadomski, Geneza i istota samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd
terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz 2001, s. 13.
2
M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru
nad samorządem gminnym, Lublin 2008, s. 18-19.
3
M. Zioło, Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie, [w:] Bankowofinansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, S.
Flejterski, Warszawa 2008, s. 32.
4
L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce.
Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 11-12. Por. W. Jellinek:
Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914, s. 629 i 683.
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W związku z tym, iż historia samorządu sięga odległych czasów,
na przestrzeni lat był on definiowany w różny sposób. Do tej pory nie
udało się ustalić jednego określenia, które w sposób bezsprzeczny byłoby
akceptowalne przez wszystkich teoretyków prawa administracyjnego.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż całościowej i jednolitej
definicji samorządu terytorialnego nie znajdzie się również w stosownych
aktach prawnych. Nie oznacza to jednak, że opisywane pojęcie nie
stanowi przedmiotu zainteresowania przepisów legislacyjnych państwa
polskiego. Tematyce tej poświęcony jest bowiem między innymi jeden
z trzynastu rozdziałów ustawy zasadniczej, którego poszczególne
artykuły poruszają istotne kwestie związane z funkcjonowaniem
samorządu terytorialnego, jednakże nie podejmują one próby
sformułowania definicji tegoż terminu5. W artykule 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 6 określono jedynie, czym jest wspólnota samorządowa. Definiuje się ją jako „ogół mieszkańców jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego”. Ustrojodawca podaje również
pewne cechy jednostek samorządu terytorialnego, wśród których należy
wymienić: osobowość prawną, samodzielność podlegającą ochronie
sądowej, udział w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonywanie
określonych zadań7. Ustawa o gospodarce komunalnej wskazuje z kolei,
iż jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki akcyjne lub
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto mogą również
przystępować do takich spółek8.
Należy zauważyć, że do 22 sierpnia 2006 roku określenie
„samorząd terytorialny” posiadało swą definicję w Europejskiej Karcie
Samorządu Terytorialnego, będącej jednym z ważniejszych dokumentów
poruszających omawianą kwestię. Artykuł 3 tegoż aktu normatywnego
stanowił bowiem, iż „samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność
społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania
i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną
odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców” 9. Jednakże, na mocy
5

Mowa tu o rozdziale VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej („Samorząd
terytorialny”), w skład którego wchodzą artykuły 163-172.
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz.
483), art. 16.
7
Konstytucja RP z 1997, art. 164-165.
8
Ustawa z dnia 20 XII 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz.
573 z późn. zm.), art. 9.
9
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 X 1985 roku (Dz. U. nr
124, poz. 607), art. 3.
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Obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006
roku o sprostowaniu błędu, przymiotnik „terytorialny” (i wszelkie jego
odmiany językowe) został zastąpiony określeniem „lokalny”10, co w sposób istotny zmienia znaczenie przytoczonej tutaj definicji. Ów „lokalny”
charakter samorządu odnosi się bowiem jedynie do gminy
i powiatu, o czym stanowią stosowne ustawy11. Województwo natomiast
jest jednostką o specyfice regionalnej12. Dlatego też uważa się, iż określenie zawarte w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego jest
niewłaściwe w kontekście definiowania samorządu terytorialnego,
bowiem, jak już zauważono, odnosi się ono jedynie do gminy oraz
powiatu, pomijając przy tym jednostkę „najwyższego szczebla”
w podsektorze samorządowym, jaką jest województwo.
Podobnie jak Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, tak
również, uchwalona podczas trwania 27. Światowego Kongresu
Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych (22-26 września 1985
roku w Rio de Janeiro), Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego nie
wyjaśnia znaczenia terminu „samorząd terytorialny”. Ukazuje ona
jedynie krótkie sformułowanie dotyczące samorządu lokalnego, zgodnie
z którym „samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych
do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra
społeczności lokalnej”. Dokument ten podkreśla także, że zarówno
podstawowe kompetencje władz lokalnych, jak również zasady
funkcjonowania samorządu lokalnego powinny być zawarte w aktach

10

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 VIII 2006 roku o
sprostowaniu błędu (Dz. U. nr 154, poz. 1107).
11
W art. 6 Ustawy o samorządzie gminnym napisano: „Do zakresu działania
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (…)”. Z kolei w
Ustawie o samorządzie powiatowym już w 1 artykule widnieje zapis:
„Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.
Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. Zob. Ustawa z dnia 8 III
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.), art.
6 oraz Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998
nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1.
12
Potwierdza to art. 1 Ustawy o samorządzie województwa, zgodnie z którym
„Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę
samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie
województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową
oraz odpowiednie terytorium”. Zob. Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o
samorządzie województwa (Dz. U. 1998 nr 91, poz. 576 z późn. zm.), art. 1.
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prawnych (konstytucji lub stosownych ustawach) poszczególnych
państw13.
Jak już wspomniano wcześniej, termin „samorząd” nie posiada
jednej definicji. Wielu autorów upatruje sedna jego bytu w innych,
zupełnie różnych aspektach. Aby więc lepiej zrozumieć sens jego
istnienia i funkcjonowania, warto w tym miejscu przytoczyć
przynajmniej kilka jego znaczeń.
Jerzy Panejko, jeden z najwybitniejszych polskich teoretyków
prawa administracyjnego, w swych licznych dziełach dotyczących istoty
funkcjonowania samorządu terytorialnego zwracał uwagę na
zdecentralizowany charakter opisywanego „tworu”, przy czym do
ostatecznej, rzec można – najważniejszej, konkluzji doszedł on
w „Genezie i podstawach samorządu europejskiego”, gdzie przedstawił
stanowisko, zgodnie z którym „samorząd jest opartą na przepisach
ustawy, zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez
organy lokalne, niepodporządkowane hierarchicznie innym organom
i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego” 14 .
Autor ten twierdził także, iż samorządu terytorialnego nie należy
traktować jako „jednej z form” zdecentralizowanej administracji
państwowej, bowiem, według Panejki, jest on jedyną jej formą,
pozbawioną przy tym osobowości publicznoprawnej oraz niezwiązaną w
jakikolwiek sposób z „systemem hierarchicznie zorganizowanej
biurokracji”15.
Inny, równie wybitny jak J. Panejko, badacz samorządu
terytorialnego, Tadeusz Bigo, twierdził z kolei, iż samorząd terytorialny
jest jedynie jedną z postaci decentralizacji. Autor ten pisał: „Samorząd
13

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 18. Należy zauważyć,
iż polski tekst Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego nie został
opublikowany w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ukazał się on
jedynie we wkładce do dwutygodnika „Gospodarka – Administracja
Państwowa” w październiku 1988 roku.
14
J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, wyd. II, Wilno 1934,
s. 111. Zob. także: J. Panejko, Samorząd porównawczy: wykłady prof. dr
Panejki, Kraków 1928, s. 111; J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu
europejskiego, wyd. I, Paryż 1926, s. 132; J. Panejko, Teoretyczne podstawy
samorządu, Lwów 2002, s. 136; J. Dobkowski, Jerzy Karol Panejko (1886-1973)
– zarys biografii, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 26, s. 47-49,
15
J. Panejko, Geneza i podstawy…, op. cit., wyd. I, s. 95-96 oraz wyd. II, s. 110,
118 oraz B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 39-40.
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jest (…) jednym typem decentralizacji, decentralizacja jest pojęciem
szerszym, nadrzędnym”16. Polemika pomiędzy przytoczonymi tutaj znawcami (rzecz można nawet – prekursorami) polskiej „myśli
samorządowej” sprowadzała się także do uznania podmiotowości
samorządu terytorialnego. Jak już zauważono, J. Panejko w sposób
dosadny negował podmiotowość publicznoprawną samorządu, podczas
gdy T. Bigo uważał, iż słusznym jest nadanie samorządowi osobowości
prawnej pod warunkiem, iż poszczególne osoby prawne składające się
nań, zorganizowane są korporacyjnie17. Opisując ów spór, należy wyraźnie podkreślić, iż dotyczył on miejsca samorządu terytorialnego
w państwie. Jak pisze Krzysztof Surówka, „J. Panejko traktował
samorząd terytorialny jako organ państwa, natomiast T. Bigo temu się
przeciwstawiał, przypisując podmiotowość lokalnej społeczności”18.
Zaprezentowane tutaj poglądy dwóch znakomitych „ojców
polskiej myśli samorządowej” stanowiły podłoże do dalszych rozważań
na temat pojęcia i istoty funkcjonowania samorządu terytorialnego
w Polsce. Wielu współczesnych autorów w dalszym ciągu powołuje się
na twierdzenia i stanowiska Panejki oraz Bigo. Nie sposób bowiem
ukazać sens istnienia jakiegokolwiek podmiotu, nie odwołując się przy
tym do uznanych i powszechnie szanowanych autorytetów i ich dzieł.
Dlatego też, znając poglądy wybitnych przedstawicieli polskiej nauki,
dotyczące omawianej kwestii, zasadne jest przejście do ukazania
stanowiska współczesnych teoretyków prawa administracyjnego.
Według Marka Dylewskiego samorząd jest tworzony przez:
wspólnotę mieszkańców zamieszkującą określone terytorium,
podmiotowość prawną, a także pewien zakres uprawnień. Autor wskazuje
również na cele samorządu, do których zaliczają się między innymi
budowa mechanizmów demokracji oraz zapewnienie decentralizacji
władzy publicznej. Ponadto zwraca on także uwagę na „dualistyczną
rolę” samorządu terytorialnego, odwołującą się zarówno do
podmiotowości prawa publicznego, jak i cywilnego. Pierwsza z nich
16

T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego,
Warszawa 1928, s. 124 oraz B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 38. Zob. także:
P. M. Żukowski, Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975). Droga na katedrę
uniwersytecką we Wrocławiu, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”
2015, nr 4(1), s. 9-10.
17
B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 37-41.
18
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego,
Warszawa 2007, s. 15.
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opiera się na wydawaniu decyzji administracyjnych, zaś druga – na
działalności we własnym imieniu oraz na własny rachunek19.
Zygmunt Niewiadomski uważa natomiast, iż samorząd
terytorialny jest „organizacją udziału społeczeństwa w administracji
państwowej”. Zaznacza przy tym, że nie posiada on własnych
suwerennych praw, bowiem jedynym suwerenem jest państwo, zaś
przynależność do danej wspólnoty samorządowej uwarunkowana jest
prawnie i wiąże się z zamieszkiwaniem na określonym terenie. Badacz
ten zwraca także uwagę na brak definicji opisywanego pojęcia
w jakimkolwiek akcie normatywnym, istniejącym zarówno w państwie
polskim, jak również w krajach zachodnioeuropejskich. Przepisy
legislacyjne stanowią jedynie punkt wyjścia do próby wyjaśnienia sensu
i istoty funkcjonowania samorządu terytorialnego. W związku z tym
uważa się, iż zadanie to spoczywa na znawcach prawa
administracyjnego20.
Nieco inne stanowisko w tej kwestii zajmują Marek Chmaj oraz
Eugeniusz Ochendowski, którzy twierdzą, iż samorząd jest
wyodrębnionym w strukturze państwa, powstałym na mocy prawa
i desygnowanym do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu
administracji publicznej, związkiem lokalnego społeczeństwa. Co ważne,
ów związek posiada odpowiednie środki, dzięki którym jest w stanie
wykonywać powierzone mu zadania21.
Mirosław Karpiuk zwraca z kolei uwagę na „wielowymiarowe
ujęcie samorządu”, które odnosi się do sfer: społecznej, prawnej,
politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej. Objawia się ono poprzez
stosunkowo obszerny zakres zadań, jakie winny wykonywać
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Owo wielopłaszczyznowe ujęcie pozwala spojrzeć na samorząd terytorialny
w sposób kompleksowy, nie tylko od strony prawnej, choć, oczywiście
19

M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym.
Uwarunkowania, procedury, modele, Warszawa 2007, s. 41. Zob. także: E.
Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 7
oraz L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2004, s. 17.
20
Z. Niewiadomski, Geneza i istota…, op. cit., s. 18-19.
21
Leksykon samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2009, s. 248249 oraz E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 1999, s.
299. Por. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa…, op. cit.,
s. 13-14.
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kodyfikacja prawna jest niezwykle istotna (zapewnia ona, lub
przynajmniej zapewniać powinna, ogólnie rozumiany ład i porządek), ale
także przez pryzmat „służby w imię sprawiedliwości społecznej”.
Znawca ten podkreśla również, iż samorząd terytorialny tworzony jest
przez określone zbiorowisko ludności oraz wybrane przezeń organy,
których zadaniem jest wykonywanie (zgodnie z obowiązującym
i dostosowanym do potrzeb mieszkańców oraz kształtującego ich
otoczenia systemem prawnym) określonych zadań publicznych. Nie
można jednak zapominać, że ludność ta, by mogła tworzyć wspólnotę
określaną mianem „samorządu terytorialnego”, winna zamieszkiwać
określony teren danego państwa, a także funkcjonować w ramach jego
struktury22.
W literaturze przedmiotu bardzo często można spotkać się
z podziałem koncepcji funkcjonowania samorządu terytorialnego, na
podstawie którego można wyróżnić następujące doktryny23:




naturalistyczną, która zakłada, że samorząd powstał z praw
natury, jako pokłosie istoty życia społecznego i współdziałania
społeczności tworzących lokalne wspólnoty samorządowe,
państwową, traktującą samorządy terytorialne jako część
składową państwa; w świetle tej teorii, samorządy stanowią
„zdecentralizowaną administrację państwową, a celem ich
istnienia jest wypełnianie zadań powierzonych im przez państwo,
będące jedynym suwerenem.

Kończąc teoretyczne rozważania na temat definicji samorządu
terytorialnego, należy stwierdzić, iż pomimo wielu rozbieżności
dotyczących omawianego zagadnienia, można wyróżnić pewien
„element”, który zgodnie w swych definicjach podają wszyscy
przytoczeni wcześniej autorzy. Owym wspólnym mianownikiem jest
tutaj społeczeństwo (warto dodać, społeczeństwo lokalne, zamieszkujące
określony teren), bez którego nie ma prawa istnieć żaden samorząd.
Bazując na aktach normatywnych (tj. konstytucji oraz stosownych
22

M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru
nad samorządem gminnym, Lublin 2008, s. 54-55.
23
M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu
terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Białystok 2005, s. 73
oraz K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce,
Warszawa 2013, s. 14-15. Por. T. Fuks, Samorząd-rzeczywistość i oczekiwania,
Warszawa 1981, s. 11.
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ustawach) państwa polskiego, stanowiących podstawę podjętych
rozważań, a także na opiniach licznych ekspertów, zajmujących się
analizą zjawisk i procesów zachodzących w podsektorze samorządowym
oraz badaniem wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami
administracji publicznej, można skonstatować, iż samorządem jest
związek lokalnego (gmina, powiat) bądź regionalnego (województwo)
społeczeństwa, zamieszkującego określone terytorium oraz powiązanego
specyficznym rodzajem więzi, wynikających z przekazywanych na
pokolenie norm i tradycji kulturowych. Co istotne, związek ten stanowi
zdecentralizowaną administrację publiczną, której celem istnienia jest
z jednej strony uefektywnienie procesu komunikacyjnego pomiędzy
władzą centralną a obywatelami, zaś z drugiej – realizacja określonych
zadań publicznych, która to możliwa jest jedynie dzięki posiadaniu przez
jednostki samorządu terytorialnego pewnych zasobów pieniężnych
(generowanych samodzielnie bądź pozyskiwanych z innych źródeł). Tak
rozumiany samorząd terytorialny funkcjonuje oczywiście w określonym
systemie prawnym, który pozwala zachować powszechnie rozumiany ład
i porządek, zapewnia bezpieczeństwo obywateli, a także wyznacza pewne
zasady, na których opiera się jego egzystencja.
2. Osobowość prawna i funkcje samorządu terytorialnego w Polsce
Dyskusje na temat nadania samorządowi terytorialnemu
osobowości prawnej trwały już od czasów II Rzeczypospolitej. Toczyły
się one zarówno pomiędzy badaczami i znawcami prawa
administracyjnego, jak również wśród przedstawicieli władz. Jak już
zwrócono uwagę, polemikę na tejże płaszczyźnie prowadzili między
innymi J. Panejko oraz T. Bigo. Pierwszy z nich był jawnym
przeciwnikiem podmiotowego traktowania samorządu. Uważał on
bowiem, iż organy administracji samorządowej sprawują władzę oraz
wykonują wszelkie zadania jedynie w imieniu państwa, w związku
z czym nadanie im osobowości prawnej może być jedynie „rzeczą”
fakultatywną. Twierdził on także, że jeśli przepisy stanowią o możliwości
nadania samorządowi terytorialnemu osobowości prawnej, to może to
być jedynie osobowość prywatnoprawna, nigdy zaś publicznoprawna24.
Stanowisku temu przeciwstawiał się T. Bigo, który za słuszne uznawał
nadawanie podmiotowości prawnej zorganizowanym korporacyjnie
osobom prawnym, przy czym posiadana przezeń osobowość prawna
musiała być jednakowa na całym obszarze prawa, zaś jej wyrazem winna
24

B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 40.
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być „zdolność stawania się podmiotem praw i obowiązków”. Autor ten
uważał także, iż administracja samorządowa wykonywana jest przez
samodzielne związki samorządowe, przy czym pojęcia „związku
samorządowego” oraz „związku publicznoprawnego” należy traktować
za tożsame, w związku z czym zasadne jest nadanie samorządowi
terytorialnemu osobowości publicznoprawnej25.
Kwestię zasadności i możliwości nadania samorządowi
terytorialnemu osobowości prawnej w ówczesnych czasach normowała,
obowiązująca od 1 czerwca 1921 roku do 24 kwietnia 1935 roku, tak
zwana „konstytucja marcowa”, zgodnie z którą jednostki samorządu
terytorialnego miały prawo łączyć się ze sobą, by wykonywać
powierzone im zadania. Związki tychże połączonych ze sobą jednostek
mogły w drodze osobnej ustawy otrzymać osobowość publicznoprawną26.
Tak więc ustawa zasadnicza wyraźnie wskazywała na brak
obligatoryjności w zakresie omawianej kwestii.
Obecnie obowiązująca konstytucja, a dokładniej – jej 165
artykuł, stanowi z kolei, iż „jednostki samorządu terytorialnego mają
osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa
majątkowe” 27 . Przytoczony fragment najważniejszego aktu prawnego
w sposób dosadny ucina więc wszelkie dywagacje na temat
fakultatywności w sferze nadania samorządowi terytorialnemu
osobowości prawnej. Jednostki samorządu terytorialnego są więc obecnie
podmiotami, które, ze względu na swój charakter, są obligatoryjnie
wyposażone w osobowość prawną. Jak pisze Adam Błaś, „osobowość
prawna jednostki samorządu terytorialnego odzwierciedla status tej
jednostki jako podmiotu wyposażonego w określone prawa podmiotowe.
Jednocześnie to właśnie dzięki tym prawom podmiotowym powstaje
pewna sfera samorządności jednostki samorządu terytorialnego”28.
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz
wszystkich innych podmiotów posiadających ową osobowość sprowadza
25

Ibidem, s. 39 oraz T. Bigo, Związki publiczno-prawne…, op. cit., s. 27, 151,
154.
26
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 III 1921 roku (Dz. U. nr 44,
poz. 467), art. 65.
27
Konstytucja RP z 1997, art. 165.
28
A. Błaś, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z
1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 258. Zob. także: B. Dolnicki,
Samorząd…, op. cit., s. 54.
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się do posiadania samodzielności finansowej i odrębności majątkowej,
a także samodzielnego występowania w obrocie prawnym. Cechy te łączą
wszystkie „jednostki”, nazywane „osobami prawnymi”. Jednak, jak
powszechnie wiadomo, samorząd terytorialny różni się w sposób istotny
od innych osób czy jednostek, posiadających osobowość prawną. Przede
wszystkim podmiot ten posiada tak zwane „prawa zwierzchnicze”,
bezpośrednio związane z publicznymi celami powołania samorządu,
wśród których należy wymienić między innymi: partycypowanie (udział)
w sprawowaniu władzy publicznej, wykonywanie zadań publicznych
oraz korzystanie z tych samych uprawnień, co władza państwowa (chodzi
tu przede wszystkim o władztwo podatkowe, prowadzenie egzekucji
skarbowych,
a
także
samodzielne
podejmowanie
decyzji
administracyjnych)29. Wymienione cechy wskazują więc na osobowość
publicznoprawną, która z jednej strony daje jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość nawiązywania stosunków prawnych
i wzajemnych relacji z organami państwa, zaś z drugiej – uprawnia je do
posiadania i stosowania władztwa administracyjnego 30 . W literaturze
przedmiotu można spotkać się również z określeniem, mówiącym iż
samorząd terytorialny posiada także osobowość cywilnoprawną, co
przejawia się w uzyskaniu przez jednostki kompetencji majątkowych
oraz cywilnoprawnych, związanych bezpośrednio z dysponowaniem
mieniem komunalnym we własnym imieniu31.
Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, problematyka
dotycząca podmiotowości prawnej samorządu terytorialnego w Polsce
jest niezwykle złożona i skomplikowana. Niemały wpływa na taki stan
rzeczy miały z pewnością zmieniające się przepisy prawa, zgodnie
z którymi w przeszłości (a dokładniej, w czasach II Rzeczypospolitej, po
wprowadzeniu tak zwanej „konstytucji marcowej”) podmiotowość
prawna miała charakter fakultatywny, podczas gdy obecnie obowiązująca
ustawa zasadnicza mówi o obligatoryjności w tej kwestii. Należy także
zwrócić uwagę na fakt, iż osobowość ta ma charakter dualny, bowiem
wiąże się zarówno z posiadaniem „praw zwierzchniczych” (osobowość
publicznoprawna), jak również z uzyskaniem określonych kompetencji
majątkowych (osobowość cywilnoprawna)32. Owa dwoista istota osobo29

M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów…, op. cit., s. 16.
B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 22.
31
B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 22.
32
Zob. także: A. Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu
terytorialnego, Warszawa 2012.
30
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wości samorządu terytorialnego przyczynia się do powierzenia mu wielu
ważnych funkcji, wśród których należy wymienić między innymi33:







realizację określonych zadań publicznych,
wydawanie aktów prawa miejscowego,
wspieranie lokalnego i regionalnego rozwoju,
rozporządzanie i dysponowanie własnym majątkiem,
prowadzenie interesów oraz zaciąganie zobowiązań na własną
odpowiedzialność i własny rachunek,
wspomaganie procesu komunikacyjnego pomiędzy władzą
centralną a obywatelami.

Podstawową funkcją każdego samorządu terytorialnego jest
realizacja określonych zadań publicznych, które nie zostały zastrzeżone
dla innych podmiotów (władz) na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej lub innych ustaw34. Zgodnie z artykułem 166 ustawy zasadniczej, zadania te dzielą się na własne oraz zlecone35. Zadania własne mogą
być wykonywane obligatoryjnie bądź fakultatywnie, z kolei realizacja
zadań zleconych następuje na mocy ustawy lub na podstawie
porozumienia36. Na mocy zasady subsydiarności oraz zasady decentralizacji (które zostaną szerzej omówione w dalszej części niniejszego
rozdziału),
poszczególne
jednostki
samorządu
terytorialnego
zobowiązane są do realizacji określonych zadań, przy czym największy
zakres kompetencji posiada gmina, nazywana przez ustrojodawcę
„podstawową jednostką samorządu terytorialnego”37. Ustawa o finansach
publicznych wskazuje z kolei, iż zakres zadań dla poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego został unormowany odrębnymi
przepisami38. Należy jednak pamiętać, iż nie jest to zamknięty katalog,
bowiem władze odpowiednich samorządów, realizując cel zasadniczy,
jakim jest „zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz zapewnienie
lokalnego i regionalnego rozwoju”, częstokroć podejmują się realizacji

33

Por. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa…, op. cit., s. 18-19 oraz M.
Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów…, op. cit., s. 17-23.
34
Konstytucja RP z 1997, art. 163.
35
Konstytucja RP z 1997, art. 166.
36
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów…, op. cit., s. 46.
37
Konstytucja RP z 1997, art. 164.
38
Ustawa z dnia 27 IX 2009 roku o finansach publicznych, art. 216 (Dz. U. nr
157, poz. 1240 z późn. zm.).
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innych zadań, których zakres nie jest ograniczony jakimikolwiek aktami
prawnymi39.
Stanowienie i wydawanie aktów prawa miejscowego wynika
bezpośrednio z uprzednio opisanej funkcji. Zadanie to spoczywa na
organach samorządu terytorialnego oraz terenowych organach
administracji rządowej40. Opisywana funkcja jest niezwykle istotna, bowiem z jednej strony zapewnia powszechnie rozumiany porządek
prawny, natomiast z drugiej – przyczynia się także do kształtowania
świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Należy tu wyraźnie
podkreślić, iż akty prawa miejscowego mają ograniczony zasięg
terytorialny; obowiązują one bowiem jedynie na obszarze działania
organu, przez który zostały wydane czy uchwalone41.
Wspieranie lokalnego i regionalnego rozwoju nieodłącznie wiąże
się ze stwarzaniem korzystnych warunków do poprawy koniunktury
gospodarczej danego terenu. Organy administracji samorządowej,
wykorzystując pewne instrumenty i narzędzia, mogą w sposób
bezpośredni przyczyniać się do poprawy warunków bytowych
społeczeństwa. Działanie to winno objawiać się między innymi poprzez:
wprowadzanie preferencji podatkowych, stosowanie konkurencyjnych
stawek podatkowych, wdrażanie różnego rodzaju programów
prospołecznych, a także podejmowanie innych decyzji, mających na celu
realizację określonych zamierzeń. Niezwykle istotne jest tu prowadzenie
otwartego dialogu pomiędzy lokalną władzą a jej elektoratem. Uważa się
bowiem, że nawet najbardziej prospołeczne decyzje i inicjatywy organów
administracji samorządowej nie przyniosą zamierzonych efektów, jeśli
nie będzie o nich poinformowane społeczeństwo.
Rozporządzanie i dysponowanie własnym majątkiem, a także
prowadzenie interesów oraz zaciąganie zobowiązań na własną
odpowiedzialność i własny rachunek związane jest przede wszystkim
z osobowością cywilnoprawną jednostek samorządu terytorialnego.
Wskazane funkcje świadczą poniekąd o pewnej autonomii samorządu
terytorialnego w stosunku do państwa. Ów autonomiczny charakter
nadaje samorządowi określenie „własny”. Zarówno gmina, powiat, jak
i województwo posiadają własny majątek, zaciągają zobowiązania na
własną odpowiedzialność, w końcu – działają także na własny rachunek.
39

L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa…, op. cit., s. 21.
Konstytucja RP z 1997, art. 94.
41
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 100.
40
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Oczywiście, nie można tu mówić o całkowitej autonomii i niezależności
jednostek samorządu terytorialnego wobec państwa, bowiem
stwierdzenie takie przeczyłoby zarówno literom prawa, jak również
dorobkowi doktryny i judykatury, jednakże niezaprzeczalny wydaje się
być fakt, iż poszczególne podmioty podsektora samorządowego posiadają
pewien zakres samodzielności. Co prawda, jest on stosunkowo niewielki,
co warunkuje choćby fakt, że samorząd terytorialny jest „jedynie”
zdecentralizowaną formą administracji państwowej, w związku z czym
jego działalność podlega nadzorowi42. Dlatego też, zwracając uwagę na
samodzielność i swego rodzaju „niezależność” samorządu terytorialnego,
można stwierdzić, iż w kontekście wzajemnych relacji pomiędzy
poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego danego szczebla
istnieje autonomia, natomiast, jeśli chodzi o suwerenność samorządu
w stosunku do państwa, to pojęcie to nie ma racji bytu w tejże kwestii.
Można tu mówić jedynie o swego rodzaju „quasi-autonomii”, nigdy zaś
całkowitej niezależności.
Jak już zauważono, rolą samorządu terytorialnego jest także
wspomaganie procesu komunikacyjnego pomiędzy władzą centralną
a obywatelami. Działanie to realizowane jest między innymi dzięki
zastosowaniu
zasady
decentralizacji.
Organy
administracji
samorządowej, funkcjonując na ściśle określonym terenie, mogą
w sposób natychmiastowy podejmować różnego rodzaju decyzje, w tym
również związane z pozyskiwaniem środków finansowych z budżetu
państwa, dzięki którym zaspokajane są potrzeby podległego im
społeczeństwa (przykładem może być tutaj zachowanie władz
w przypadku klęski żywiołowej). Od władz samorządowych wymaga się
często szybkiego i efektywnego działania. Któż bowiem, jeśli nie,
wybrani w powszechnych, równych, bezpośrednich oraz tajnych
wyborach samorządowych43, przedstawiciele lokalnego (lub regionalnego) społeczeństwa, wchodzący w skład organów administracji
samorządowej, najlepiej rozumie potrzeby swego elektoratu? To właśnie
na samorządzie, nazywanym także „pośrednikiem” pomiędzy władzą
centralną a społeczeństwem (lokalnym lub regionalnym), spoczywa
obowiązek identyfikacji poszczególnych potrzeb obywateli, a także
wykonywanie (zleconych przez państwo) zadań, których skutkiem
realizacji winna być poprawa warunków bytowych społeczeństwa.
42

Kryterium nadzoru związane jest w tym przypadku z pojęciem legalności, o
czym stanowi artykuł 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zob.
Konstytucja RP z 1997, art. 171.
43
Konstytucja RP z 1997, art. 169.
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Samorząd terytorialny pełni również inne funkcje, które nie
zostały wskazane i omówione w niniejszym opracowaniu. Doktryna nie
wypracowała bowiem określonej „puli” (numerus clausus) celów, jakie
winny być realizowane przez poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego. Istotne jest jednak to, by zawsze były one wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
Działalność samorządu terytorialnego opiera się przede
wszystkim na określonych przepisach legislacyjnych. To one wyznaczają
pewne normy i zasady, dzięki którym możliwe jest sprawne
funkcjonowanie „modelu trójstopniowego” w Polsce. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że, aby mówić o „państwie prawa”, konieczne jest
przestrzeganie konkretnych zasad i przepisów. Zasady te stanowią
główny przedmiot zainteresowania niniejszej części opracowania.
Jeden ze współczesnych znawców i badaczy prawa
administracyjnego, Grzegorz Herc, zwraca uwagę na istnienie tak
zwanych
„zasad
konstytucyjnych”,
które
dotyczą
ustroju
i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zaliczają
się do nich: zasada praworządności, zasada jawności administracji
publicznej, zasada jednolitego (unitarnego) charakteru kraju, zasada
adekwatności oraz równości finansowania jednostek wchodzących
w skład samorządu lokalnego i regionalnego, zasada korporacyjnego
charakteru tych jednostek, a także dwie fundamentalne zasady, którymi
są zasada subsydiarności oraz zasada decentralizacji44.
Zasada subsydiarności, zwana inaczej „zasadą pomocniczości”,
przejawia się tym, iż realizacja konkretnych zadań publicznych powinna
następować na jak najniższym poziomie organizacyjnym, zaś
w przypadku niemożności wykonania owych zadań na danym szczeblu,
jednostki wyższego poziomu powinny wspierać jednostki niższe 45 . Jak
twierdzi Jan Jeżewski, subsydiarność postuluje, że „nigdy nie należy
powierzać jednostce większej tego, co może zrobić, równie wydajnie,
jednostka mniejsza. Oznacza to, iż jednostki większe działają wyłącznie
44

G. Herc, Samorząd terytorialny – pojęcie, istota i podstawy prawne, [w:]
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2007, s.
14-15.
45
Strona internetowa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.senat.gov.pl/,
„Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej”, dostęp 23.09.2017.
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w dziedzinach, w których ich wielkość daje im przewagę nad
jednostkami mniejszymi w postaci efektywności tego działania”46. Zatem
pierwszeństwo w wykonywaniu zadań na poziomie samorządu
terytorialnego posiada gmina. W związku z tym iż, jak już zauważono,
opisywane zasady określane są mianem „zasad konstytucyjnych”,
słusznym wydaje się być przywołanie zapisu ustawy zasadniczej, który
traktuje o subsydiarności. Zgodnie z preambułą, „(…) ustanawiamy
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla
państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,
współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”47.
Drugą, równie ważną zasadą, związaną z funkcjonowaniem
władz lokalnych i regionalnych, jest zasada decentralizacji, której istota
polega na przekazaniu zadań i kompetencji przez organy centralne
jednostkom niższego szczebla. Z jednej strony wiąże się to ze
zmniejszeniem obowiązków urzędów centralnych, z drugiej zaś – ze
zwiększeniem zakresu uprawnień jednostek szczebla lokalnego
(regionalnego). W literaturze przedmiotu można spotkać się z dwoma
kryteriami, odnoszącymi się do charakterystyki decentralizacji.
Pierwszym z nich jest kryterium terytorialne, które może być użyte
w kontekście przekazania zadań przez jednostki wyższego szczebla
jednostkom niższego szczebla, posiadającym ogólne kompetencje.
Z kolei kryterium funkcjonalne odnosi się do sytuacji związanych
z przekazaniem zadań funkcjonalnie wyspecjalizowanym jednostkom,
których kompetencje rozciągają się „na więcej niż jedno terytorium
podległe administracji o charakterze ogólnym”48. Zasada decentralizacji
stanowi przedmiot zainteresowania artykułu 15 Konstytucji, którego
pierwszy punkt brzmi następująco: „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej
Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”49.

46

B. Dolnicki, Samorząd…, op. cit., s. 25. Por. J. Jeżewski, Podział kompetencji
między samorząd terytorialny a państwo we Francji, „Samorząd terytorialny”
1992, nr 3, s. 34 oraz A. Ledinger, Decentralizacja i wzmocnienie samorządu
terytorialnego, „Samorząd terytorialny” 1992, nr 10, s. 55.
47
Konstytucja RP z 1997, preambuła.
48
T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w
Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Warszawa 2007, s. 30. Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu
terytorialnego, Kraków 2002, s. 9.
49
Konstytucja RP z 1997, art. 15.
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Kolejną
zasadą
determinującą
działalność
samorządu
terytorialnego w Polsce jest zasada praworządności, zwana także zasadą
legalizmu. Reguła ta stanowi, iż „organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa”50. Organy administracji samorządowej,
będąc jednocześnie organami władzy publicznej, podlegają podobnym
przepisom i obostrzeniom, co władz centralna. Ponadto, co naturalne,
winny one postępować zgodnie z określonymi normami prawnymi, które
z jednej strony zapewniają powszechnie rozumiany ład i porządek
społeczny, natomiast z drugiej – stanowią podstawę do sprawnego
funkcjonowania państwa51.
Zasada jawności administracji publicznej postuluje, by organy
administracji państwowej (w tym również samorządowej) informowały
obywateli o swej działalności. Zasada ta zapewnia społeczeństwu
możliwość uzyskania dostępu do określonych dokumentów, a także
prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.
Z regułą tą nieodłącznie wiąże się zasada jawności budżetu, która
nakazuje, by opinia publiczna była informowana o treści projektu
budżetu w trakcie realizacji poszczególnych etapów procedury
budżetowej52.
Zgodnie z zasadą jednolitego (unitarnego) charakteru kraju,
samorząd terytorialny jest częścią składową państwa. G. Herc zwraca
również uwagę, że zasada ta w sposób jednoznaczny wyklucza
autonomię samorządu wobec państwa53. Jednakże, na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz i rozważań, zgodnie z którymi jednostki
samorządu terytorialnego posiadają własny majątek, zaciągają
zobowiązania na własną odpowiedzialność, a także działają na własny
rachunek, za słuszne można uznać twierdzenie, iż jednostki te są tworami
„quasi-autonomicznymi” w stosunku do państwa. O unitarności państwa
polskiego stanowi artykuł 3 ustawy zasadniczej, w którym ustrojodawca
napisał wprost, że „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym” 54.

50

Konstytucja RP z 1997, art. 7.
G. Herc, Samorząd terytorialny… op. cit., s. 14.
52
Ibidem, s. 15 oraz Konstytucja RP z 1997, art. 61. Zob. także: Ustawa z dnia 6
IX 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198
z późn. zm.).
53
G. Herc, Samorząd terytorialny… op. cit., s. 15.
54
Konstytucja RP z 1997, art. 3.
51
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O zasadzie adekwatności i równości finansowania „tworów”
określanych mianem „jednostek samorządu terytorialnego” stanowi
artykuł 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zapisem
owego przepisu, jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony
udział w dochodach publicznych, przy czym, co istotne, udział ten jest
proporcjonalny do zakresu zadań przypadających tymże jednostkom.
Dlatego też, wraz ze zmianami zakresu zadań i kompetencji
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienia się także
wielkość pozyskiwanych przezeń dochodów (zarówno własnych, jak
i transferowych)55.
Kolejną, ostatnią już, zasadą, opisaną w niniejszym tekście, jest
zasada korporacyjnego charakteru jednostek samorządu terytorialnego,
o której stanowi przytaczany już artykuł 16 ustawy zasadniczej 56 .
O korporacyjnym charakterze samorządu terytorialnego pisał również
przywoływany już T. Bigo. Owa korporacyjność stanowiła bowiem
istotną przesłankę do nadania samorządowi terytorialnemu osobowości
publicznoprawnej, czego jawnym zwolennikiem był tenże znawca prawa
administracyjnego. Opisywana zasada sprowadza się do tego, że
jednostkę samorządu terytorialnego tworzy ogół społeczeństwa
zamieszkującego określone terytorium i zarządzanego przez wybrane
w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach
demokratycznych władze57.
Ukazane zasady są wyznacznikiem istnienia legalnie i sprawnie
funkcjonującego samorządu terytorialnego, który, na mocy Ustawy z dnia
14 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa, przyjął postać tak zwanego „modelu
trójstopniowego”58. Egzystencję opisywanego „tworu” warunkują jednak
nie tylko określone zasady i normy prawne. O istnieniu samorządu można
bowiem mówić jedynie w sytuacji, gdy, na mocy zasady decentralizacji,
określona grupa ludności, powiązana specyficznym rodzajem więzi
i zamieszkująca dane terytorium, funkcjonuje w określonym systemie
55

Konstytucja RP z 1997, art. 167.
Przepis ten stanowi, że „ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Zob.
Konstytucja RP z 1997, art. 16.
57
Por. G. Herc, Samorząd terytorialny… op. cit., s. 15.
58
Zob. Ustawa z dnia 24 VII 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. 1998 nr 112, poz. 603 z
późn. zm.).
56
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prawnym, wykonując przy tym konkretne zadania, których realizacja
implikuje rozwój społeczno-gospodarczy tejże zbiorowości.
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Dochody i finanse jednostek samorządu terytorialnego
– zagadnienia wybrane
Revenues and finances of local government units – selected issues

Abstrakt
Wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego wiąże się z dysponowaniem środkami publicznymi.
W związku z tym, konieczne jest dokładne uregulowanie źródeł ich
dochodów oraz wskazanie możliwych wydatków. Z procesem tym
związana jest też procedura budżetowa, która na szczeblu samorządowym
jest zbliżona do procedury uchwalania budżetu państwa. Zagadnienia te,
jako należące do sfery finansów publicznych, są przedmiotem ustaw
kształtujących obecny system finansowy i ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej.
Słowa kluczowe:
finanse jst, dochody jst, wydatki jst, budżet jst
Abstract
An implementations of public tasks by local governments is in
common with disposing of public funds. Therefore, it is needed to precise
regulation the sources of this funds and indication of possible expenses.
This process is also linked to the budget procedure which in local
governments is very similar to procedure of establishing a country
budget. This issues, as a part of public finances, are subject to set the
shape the current system of financial and political system of the Republic
of Poland.
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Przemiany ustrojowe, jakich dokonano w Polsce po upadku
komunizmu wyposażyły jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst)
w autonomię i osobowość prawną, czyniąc je tym samym samodzielnymi
i odrębnymi od państwa osobami publicznoprawnymi. We współczesnym
państwie zdecentralizowanym zaspokajanie potrzeb społeczeństwa
powierza się jednostkom będącym najbliżej obywateli, które to
efektywniej są w stanie wywiązywać się z tych zadań, aniżeli władze
szczebla centralnego. Wiąże się to z elementem samorządności, który
w warunkach demokratycznych ma znaczenie fundamentalne. Taka
działalność wymaga jednak posiadania odpowiednich środków
finansowych oraz dużej swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących
gospodarowania nimi. Swoboda nie oznacza jednak dowolności, zatem
konieczne są też regulacje zapewniające bezpieczeństwo środków
publicznych i rzetelność w ich wydatkowaniu. Dlatego też najważniejsze
akty prawne regulujące ustrój oraz system finansowy Rzeczypospolitej
Polskiej dokonały podziału tych obowiązków oraz wyposażyły jst
w instrumenty do ich realizacji, ujmując ich działanie w mocno
sformalizowane procedury.
I. Źródła dochodów jst-podstawy prawne
Znaczenie, jakie dla funkcjonowania całego państwa ma
prawidłowy rozdział środków publicznych wymusza uregulowanie tego
zagadnienia aktami rangi ustawowej. W obecnym systemie prawnym
próżno jednak szukać ustawy, która w całości regulowałaby kwestię
finansów samorządowych. Na polski system finansowy składa się
bowiem szereg aktów prawnych, które zapewniają jst odpowiednie
dochody na ich funkcjonowanie, częstokroć odsyłając do innych
przepisów, co prowadzi niejednokrotnie do dublowania pewnych
unormowań i w efekcie czyni go złożonym.
Z uwagi na obowiązującą hierarchię aktów prawnych, punktem
wyjścia dla dalszych rozważań należy uczynić ustawę, która w stosunku
do pozostałych zajmuje miejsce nadrzędne, tj. Konstytucję

99

S. Garlej: Dochody i finanse jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia
wybrane

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku1. Jest to akt, który nie tylko reguluje status prawny jst i zapewnia sądową ochronę ich samodzielności, ale
też zapewnia im udział w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań. Jako najwyższy rangą akt prawny:
- określa źródła i rodzaje ich dochodów podkreślając jednocześnie, że
mają one być adekwatne do zadań i kompetencji;
- nakazuje, aby z każdą zmianą w zakresie zadań i kompetencji jst
wiązała się zmiana w podziale dochodów publicznych;
- przyznaje im prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych
w zakresie wskazanym w ustawie;
- ustanawia nadzór nad działalnością finansową jst, powołując w tym celu
regionalne izby obrachunkowe.
W rozdziale X, traktującym o finansach publicznych brak jest
jednak odrębnych uregulowań odnoszących się do finansowania jst, co
oznacza, iż ustawodawca pozostawił tę kwestię do uregulowania przez
akty niższego rzędu.
Jednym z wiodących takich aktów jest ustawa o finansach
publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. (dalej: u.f.p.)2, która najobszerniej
i najbardziej ogólnie reguluje kwestię gospodarowania środkami
publicznymi, w tym także samorządowymi. Dotyczy ona finansów
zarówno państwowych, jak i samorządowych, a także zawiera przepisy
dotyczące budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego.
Gwarantuje ona także ochronę tych ostatnich przed wprowadzaniem
zmian, które uszczupliłyby ich dochody własne bądź też zmieniały
wydatki. Z powyższego wynika, że jest ona regulacją wspólną dla
wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Jako jej
uzupełnienie można traktować ustawę o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 roku, która określa
zakres i zasady odpowiedzialności za działanie z pogwałceniem
przepisów prawa w zakresie dysponowania środkami publicznymi 3.
W kwestiach prawnofinansowych istotne rozwiązania zawierają
także tzw. ustawy ustrojowe, tj.: ustawa o samorządzie gminnym
1

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.
3
Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311.
2
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z 8 marca 1990 roku (dalej: u.s.g.)4, ustawa o samorządzie powiatowym
z 5 czerwca 1998 roku (dalej: u.s.p.)5 oraz ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku (dalej: u.s.w.)6. W odrębnych rozdziałach konstruują one zasady, zgodnie z którymi ma przebiegać gospodarka
finansowa na poszczególnych szczeblach samorządu. W każdej z nich,
jako naczelna występuje zasada samodzielności finansowej 7 , wyrażona
poprzez oddzielenie ich własnych budżetów od budżetu państwa.
Podstawą ich działalności ukonstytuowały one uchwały budżetowe, które
nakazują konstruować w głównej mierze w oparciu o dochody
własne(których jednak żadna z ustaw wprost nie definiuje8). Nie pominięto także zasad jawności i równowagi budżetowej, uprzedniości
i roczności gospodarki budżetowej oraz kontroli jej prowadzenia, którą
w przypadku gmin i powiatów powierzono regionalnym izbom
obrachunkowym. Wszystkie wspomniane ustawy w sposób ogólny
odnoszą się do procedury, odsyłając do przepisów wspomnianej już
wcześniej ustawy o finansach publicznych.
Ustawy ustrojowe niewiele wyjaśniają także w kwestii źródeł
dochodów jst, odsyłając w tej kwestii do innych ustaw. Najpełniej
problematykę tę reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego z 13 listopada 2003 roku9, która to kompleksowo klasyfikuje źródła dochodów jst i określa zasady ich gromadzenia. Ponadto
określa ona zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz
dotacji celowej z budżetu państwa. Jest to akt prawny, który odnosi się do
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego i najbardziej szczegółowo
reguluje kwestie jego finansów, wśród których pierwsze miejsce
przyznano dochodom własnym. W ślad za ustawami ustrojowymi próżno
szukać tu jednak definicji legalnej tego pojęcia, w związku z czym zakres
wyposażenia organów samorządowych w te środki jest dyskusyjny.
4

Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.
6
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.
7
Zasada samodzielności finansowej wyrażona została w artykułach
otwierających rozdziały dotyczące finansów, odpowiednio: art. 51 ust. 1 u.s.g.,
art. 51 ust. 1 u.s.p. oraz art. 61 ust. 1 u.s.w.
8
Problem nieścisłości terminologicznej w wyznaczaniu źródeł dochodów
jednostek samorządu terytorialnego jest problemem szeroko opisywanym w
doktrynie przedmiotu. Zob. J. Glumińska-Pawlic, Gminna gospodarka
finansowa,[w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki
(red.), Warszawa 2016, Lex Omega.
9
Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453.
5
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Przyjmuje się, że przez dochody własne należy rozumieć „dochody
związane z budżetami samorządowymi w sposób trwały, oddane bez
ograniczeń ze strony państwa do dyspozycji samorządu”10. Niemniej jednak, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
enumeratywnie wskazuje ich źródła. I tak, na szczeblu gminnym zalicza
do nich:
















10

wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych;
wpływy z opłat:
skarbowej, targowej, miejscowej,
uzdrowiskowej i od posiadania psów, reklamowej,
eksploatacyjnej (w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze), innych stanowiących
dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz
wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
dochody z majątku gminy;
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach;
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;
odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
odsetki od nieterminowo przekazywanych
należności
stanowiących dochody gminy;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

J. Ostaszewski (red.), Finanse, Warszawa 2013, s. 179-180.
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W powiecie źródła dochodów własnych to:













wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na
podstawie odrębnych przepisów;
dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz
wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
dochody z majątku powiatu;
spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach;
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;
odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
odsetki od nieterminowo przekazywanych
należności
stanowiących dochody powiatu;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych
przepisów.

Dochody własne województwa to z kolei:








dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe
oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych;
dochody z majątku województwa;
spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach;
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;
odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
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odsetki od nieterminowo przekazywanych
należności
stanowiących dochody województwa;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych
przepisów.

Ustawa przewiduje jeszcze jedno źródło finansowania
działalności jst. Zapewnia im bowiem udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT), który przedstawia się następująco:




dla gmin, co do zasady, w PIT 39,34%, zaś w CIT 6,71%;
dla powiatów z PIT 10,25%, zaś w CIT 1,40%;
dla województw z PIT 1,60%, zaś w CIT 14,75.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody własne zbudowane są
przed wszystkim z dochodów pochodzących z własności komunalnej,
opłat za korzystanie z szeroko rozumianej infrastruktury stworzonej na
rzecz mieszkańców oraz z podatków. Te ostatnie z resztą w największym
stopniu zasilają budżety jst11.
Jak już wspomniano, dochody własne winny stanowić podstawę
gospodarki finansowej każdej jst. Jest to bowiem wyraz ich
samodzielności w stosunku do władz centralnych, jak i w relacjach
pomiędzy nimi samymi. W związku z powyższym dużą popularnością
cieszy się pogląd, że im większy jest zakres samofinansowania, co
oznacza dominację wpływów z dochodów własnych, tym większy jest
zakres samodzielności samorządu. Trudno nie zgodzić się ze
stwierdzeniem, że im większa samodzielność finansowa, tym większa
jest niezależność w dysponowaniu środkami. Niemniej jednak, nie
oznacza to, że dochody własne są wystarczającym źródłem,
pozwalającym na zrealizowanie wszystkich potrzeb społeczności
lokalnych12. Czynniki takie jak dysproporcja w możliwościach finansowych poszczególnych regionów, różna liczebność mieszkańców przy
11

M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012,
s. 110.
12
J. Ostaszewski (red.), Op. Cit., Warszawa 2013, s. 181.
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jednoczesnej potrzebie ujednolicenia dostępu do niektórych dóbr i usług
w skali krajowej czy też utrzymywanie infrastruktury na zbliżonym
poziomie rodzą konieczność zapewnienia dodatkowych, zewnętrznych
środków. Środkiem takim, który w największym stopniu pomaga zasilać
budżety komunalne jest subwencja ogólna. Jest to nic innego jak suma
pochodząca z budżetu państwa, przekazywana jst na wykonywanie ich
zadań własnych, na którą składają się 3 części:






wyrównawcza-przyznawana jest jednostkom biedniejszym, a jej
wysokość zależna jest od wysokości ich dochodów podatkowych,
liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia;
równoważąca (w województwach-regionalna) - tworzona jest
z wpływów pochodzących od najbogatszych gmin i powiatów,
które następnie są dzielone pomiędzy gminy i powiaty jako
uzupełnienie ich funduszy na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej; w województwach natomiast część regionalna
związana jest ze stopą bezrobocia i przypada tym, w których
stopa ta jest wyższa o więcej niż 10% od średniej krajowej;
oświatowa–uzależniona od liczby uczniów na różnych
szczeblach edukacji i w szkołach różnego rodzaju13.

Ze względu na nierównomierne wpływy z dochodów własnych
i odmienne możliwości zarobkowe, różnie przedstawiają się w pływy
z subwencji ogólnej. Mogą być one ustalane w odniesieniu do dochodów
budżetu danej jednostki, albo też jako corocznie ustalana w budżecie
państwa kwota, dzielona następnie pomiędzy poszczególne jst.
Najogólniej można stwierdzić, że wysokość subwencji ogólnej
wyznaczana jest stosownie do potrzeb i możliwości zarobkowych danej
jednostki komunalnej, z uwzględnieniem założeń bieżącej polityki
państwa.
Innym źródłem dochodu dla jednostek samorządu wskazanym
w ustawie z 13 listopada 2003 roku są dotacje celowe z budżetu państwa.
Jest to nic innego jak kwoty przekazane na realizację zadań zleconych,
powierzonych im na mocy ustawy. Ustalając rodzaj i zakres takiego
zadania, państwo przekazuje też ściśle określoną kwotę na jego
realizację. Są to zatem środki, w dysponowaniu którymi otrzymujące je
podmioty są pozbawione swobody, a to z kolei może ograniczać też
swobodę w realizacji zleconego zadania. Ograniczoność środków
13

Ibidem, s. 185.
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finansowych wpływa bowiem niekiedy na możliwość wyboru
najodpowiedniejszego środka do jego realizacji, co w konsekwencji może
zmniejszać efektywność władz samorządowych w tym zakresie.
Niemniej jednak, spełniona zostaje tu zasada, zgodnie z którą na
realizację dodatkowych zadań musza zostać przyznane dodatkowe środki.
Należy pamiętać, że jednostkom samorządu terytorialnego, tak
samo jak innym podmiotom występującym w obrocie gospodarczym,
przysługuje także prawo do zaciągania pożyczek. Władze samorządowe
posiłkują się zwykle tą formą finansowania w celu realizacji większych
inwestycji, na które nie posiadają w danym momencie odpowiednich
środków. Tworzone są także specjalne fundusze zapomogowo –
pożyczkowe. Proces zadłużania jednostek komunalnych jest jednak
ograniczany poprzez przepisy, wśród których prym wiodą regulacje u.f.p.
limitujące wysokość zadłużenia, a także określające procedury
ostrożnościowe i sanacyjne na wypadek przekroczenia tych limitów.
Ściśle uregulowana i poddana kontroli jest też sama procedura ubiegania
się o pożyczki, co ma zmniejszyć ryzyko nadmiernego zadłużania
budżetów samorządowych.
Obok prawa krajowego Polskę obowiązuje także Europejska
Karta Samorządu Lokalnego14, w której rozdział 9. w całości poświęcono
zasadom finansowym społeczności lokalnych. Nie zawiera ona jednak
przepisów, które odbiegałyby znacząco od regulacji wewnętrznych,
należy zatem poprzestać na wskazaniu, iż Karta dużą uwagę przywiązuje
do samodzielności finansowej samorządów, podkreślając tym samym
pierwszeństwo dochodów własnych, a jedynie uzupełniający charakter
pozostałych środków.
II. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Uregulowanie finansów jednostek samorządu terytorialnego
byłoby bezcelowe, gdyby nie przyjąć, że są one zobligowane do
ponoszenia określonych wydatków. Działając na podstawie i w granicach
prawa, władze samorządowe są obowiązane do podejmowania
określonych działań na rzecz społeczności lokalnych, od których nie
mogą się w żaden sposób uchylić. To właśnie konieczność posiadania
środków na ich realizację rodzi potrzebę zapewnienia im stałych źródeł

14

Ratyfikowana przez Polskę w 1993 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607;
sprostowanie Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).
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dochodów. Zadania realizowane przez poszczególne jednostki samorządu
można podzielić na:






zadania własne-tj. takie, które są w całości przekazane do
kompetencji samorządu,
zadania zlecone-pozostawione do realizacji na szczeblu
centralnym, które jednak mogą zostać przekazane do wykonania
samorządom,
zadania, które jst same przyjmują na siebie w drodze umów
i porozumień,
zadania realizowane wspólnie z innymi jst, związkami
międzygminnymi i ich stowarzyszeniami-służą niesieniu pomocy
innym jst, w tym pomocy finansowej.

Zadania te można także podzielić według kryteriów
przynależności (zadania własne, zlecone powierzone) oraz
powszechności (zadania obligatoryjne – powierzone im na mocy ustaw
systemowych, a także fakultatywne – takie, które jst same na siebie
nakładają na mocy uchwał, porozumień etc.) 15 . Największej swobody
w działaniu oraz w dysponowaniu środkami finansowymi wymaga
realizacja zadań własnych, czyli takich, które wykonują one we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność w zakresie określonym w ustawie
lub w uchwale organu stanowiącego. Konstytucja RP z 1997 roku
wskazuje wprost, iż są to zadania publiczne oraz służące zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej. Ustawy ustrojowe z kolei dzielą
zadania jednostek samorządowych pomiędzy poszczególne szczebla
administracji państwowej, największą część z nich powierzając gminom,
co jest wyrazem domniemania kompetencji gminy w realizacji zadań
publicznych 16 . Uzasadnieniem dla takiego przydziału obowiązków
względem społeczeństwa jest niewątpliwie fakt, iż mniejsza społeczność
lepiej jest w stanie rozpoznać swoje potrzeby i dobrać środki adekwatne
do ich zaspokojenia. Większa jest w nich samorządność obywateli.
Zadania o większym zasięgu terytorialnym, które mogą przynieść
korzyści większej części społeczeństwa, powierzane są z reguły
samorządom wyższego szczebla, tj. powiatom i województwom. Taki
stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w finansach. Wystarczy tutaj
powołać się na omawianą wyżej ustawę o dochodach jednostek
15

Więcej na temat podziału zadań jednostek samorządu terytorialnego M.
Jastrzębska, Op. Cit., Warszawa 2012, s. 26-27.
16
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 175.
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samorządu terytorialnego, która najdokładniej określa źródła i zasady
finansowania jst. Na pierwszy rzut oka widać, że samorząd gminny jest
największym beneficjentem dochodów pochodzących z podatków
wpływających do budżetu państwa, tj, PIT i CIT. Jemu też ustawodawca
zapewnił największy wachlarz źródeł dochodów własnych.
Zdeterminowane jest to faktem, że zgodnie z zasadą pomocniczości, do
realizacji zadań publicznych w miarę możliwości są powołane jednostki
będące najbliżej obywateli. Zadania własne finansowane są bowiem
z dochodów własnych i subwencji ogólnej. Podobnie jak zadania
realizowane wspólnie z innymi jst w celu niesienia pomocy. Z kolei na
realizację zadań zleconych oraz zobowiązań przyjętych w drodze umów
czy porozumień, jednostka musi otrzymać odpowiednie fundusze
odpowiednio z budżetu państwa lub z budżetu innej jst.
Oprócz podziału według zadań przypadających poszczególnym
jednostkom samorządu istnieje także podział na wydatki bieżące
i wydatki majątkowe, przyjęty w u.f.p. Do wydatków majątkowych
zalicza ona:




inwestycje i zakupy inwestycyjne,
zakup i objęcie akcji i udziałów,
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Te wydatki natomiast, które nie zaliczają się do wymienionej grupy,
stanowią wydatki bieżące, wśród których ustawodawca wymienił:








wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące,
świadczenia na rzecz osób fizycznych,
wydatki na programy finansowe realizowane z udziałem środków
pochodzących
z
budżetu
Unii
Europejskiej
oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), a także innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi,
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,
wydatki na obsługę długu jst.

Spośród powyższych najmniej skonkretyzowanym pojęciem są
dotacje na zadania bieżące, dlatego też należy im poświęcić chwilę
uwagi. Można uznać, że działają one analogicznie do dotacji celowych
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z budżetu państwa przekazywanych jst. Są to zatem środki przeznaczone
na konkretną działalność, które w przypadku niewykorzystania podlegają
zwrotowi wraz z odsetkami, a których wykorzystywanie niezgodnie
z przeznaczeniem rodzi odpowiedzialność na gruncie ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Prawo do otrzymania takiej dotacji przysługuje:






samorządowym zakładom budżetowym - a więc jednostkom
organizacyjnym sektora finansów publicznych, utworzonych
przez daną jednostkę samorządową,
innym jst – na realizację zadań powierzonych im w drodze
umowy bądź porozumienia, jak też na pomoc finansową,
innym jednostkom sektora finansów publicznych, jeżeli przepisy
na to zezwalają,
podmiotom niezaliczającym się do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne w związku z realizowaniem zadań z zakresu administracji
samorządowej.

Przekazanie takiej dotacji następuje w drodze umowy, w której
zawarte są szczegóły dotyczące wysokości, celu i zakresu zadania, na
realizację którego jest przyznawana, terminu jego realizacji oraz terminu
i sposobu rozliczenia udzielonej kwoty. Są to zatem kwoty, których
wydatkowanie objęte jest ścisłym reżimem.
III. Budżet jednostek samorządu terytorialnego – rozważania ogólne
W doktrynie istnieje wiele różnych definicji budżetu.
Niewątpliwie ma na to wpływ fakt, że jest to akt dość złożony i pełniący
różne funkcje17 . Na potrzeby niniejszej publikacji wystarczająca jednak
jest definicja legalna zawarta w u.f.p., zgodnie z którą budżet jednostki
samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki18. Na wstępie należy jednak
wyjaśnić pewną kwestię. Mianowicie, pojęcia „budżetu” oraz
wspomnianej dalej w ustawie „uchwały budżetowej” nie wolno stosować
zamiennie, gdyż nie są one tożsame. Uchwała budżetowa jest to bowiem
akt prawny uchwalany przez organ stanowiący jst, którego jednym
17

M. Tyrakowski, Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu
terytorialnego, Płock 2016, s. 72.
18
Art. 211 ust.1u.f.p.
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z elementów składowych jest budżet, a który zgodnie z u.f.p. stanowi
podstawę gospodarki finansowej jst 19 . Budżet natomiast jest to roczny
plan finansowy, w którego zakresie mieszczą się dochody, wydatki oraz
jego przychody i rozchody. Jest on zatem pojęciem węższym, ale
jednocześnie stanowi minimum, jakie musi zawierać uchwała, aby mogła
zostać uznana za uchwałę budżetową i spełniać jej funkcje20. Niezależnie
od przyjętej definicji, zawsze należy wskazać, iż jest to roczny plan
finansowy, w tym przypadku o zasięgu lokalnym bądź regionalnym,
dyrektywny i uchwalony w specjalnym trybie. Dyrektywność wyraża się
w tym, iż jako podstawa gospodarki finansowej danej jednostki
samorządowej
stanowi
podstawę
działalności
jej
organów
21
wykonawczych w realizacji zadań publicznych . Zawiera także wykaz
przewidywanych zysków, co jest istotne przy ustalaniu kierunków dalszej
polityki. Emanacją tej planowości jest także uchwalanie przez jednostki
stanowiące samorządu wieloletniej prognozy finansowej. Jest to
prognoza obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej
3 kolejnych lat, która powinna być realna i zgodna z rocznym budżetem
w zakresie jego wyniku, co znaczy, że prognozowane wielkości mają być
adekwatne do wyniku budżetu22. Wyrazem dyrektywności budżetu jest
też zawarcie w nim nieprzekraczalnych limitów po stronie wydatków.
Uczestnictwo jednostek komunalnych w dochodach i wydatkach
publicznych wymusza istnienie restrykcyjnych zasad, które pomogą
uniknąć nadmiernego obciążania budżetów, a w efekcie ich nadmiernemu
zadłużaniu. Prowadziłoby to bowiem nie tylko do katastrofy finansowej
danego podmiotu, ale naruszałoby też równowagę finansową całego
kraju, w utrzymaniu której biorą czynny udział23. Specjalny tryb przyjmowania budżetu wyraża się z kolei w tym, iż konieczność jego przyjęcia
wynika wprost z u.f.p. oraz z ustaw ustrojowych. Te ostatnie czynią
uchwałę budżetową podstawą samodzielnej gospodarki finansowej,
wskazując tym samym ich odrębność od budżetu państwa 24 . Przyjęcie
uchwały budżetowej nie jest więc uprawnieniem, lecz obowiązkiem
organów władzy, a jego uchwalanie jest procesem czteroetapowym.
19

Art. 211 ust. 4 u.f.p.
M. Jastrzębska, Op. Cit., Warszawa 2012, s. 62.
21
M. Tyrakowski, Op. Cit., Płock 2016, s. 73.
22
E. Kornberger-Sokołowska, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki
samorządu terytorialnego, [w:] Prawo finansowe. Tom I, Finanse publiczne, M.
Bitner, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, E. Kornberger-Sokołowska, M.
Supera-Markowska, Warszawa 2011, s. 177.
23
M. Jastrzębska, Op. Cit., Warszawa 2012, s. 41
24
Art. 51 u.s.g., art. 51 u.s.p., art. 61 u.s.w.
20
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Punkt wyjścia w pracach nad budżetem to opracowanie jego projektu,
który następnie jest uchwalany i przechodzi w fazę realizacji, która
podlega kontroli25. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie uchwały budżetowej oraz wspomnianej już wieloletniej prognozy finansowej
przyznana została jedynie organom stanowiącym samorządu
terytorialnego. One to, jako prowadzące bieżącą politykę finansową
i gospodarczą są bezpośrednimi dysponentami zasobów finansowych,
zatem to na nich spoczął obowiązek opracowania projektu uchwały
i przedstawienia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie
obrachunkowej, która projekt ten opiniuje. Tak przyjęty plan zostaje
powierzony organom wykonawczym do realizacji, z której są rozliczane
przez organy stanowiące, które to po otrzymaniu opinii regionalnej izby
obrachunkowej, udzielają bądź odmawiają udzielenia absolutorium.
Szczegółową treść uchwały budżetowej określa art. 212 u.f.p. który
wymienia:












25

łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów
bieżących i majątkowych;
łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych;
kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia
deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.
89 ust. 1 i art. 90;
kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń

M. Tyrakowski, Op. Cit., Płock 2016, s. 79.
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i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego;
szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych
ustaw;
uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy;
inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia
w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Dla uproszczenia słuszne jednak będzie przyjęcie pewnej trychotomii,
wskazując jako części składowe tego dokumentu następujące elementy:





część tekstową –zawierają się w niej kwestie najbardziej ogólne,
charakteryzujące samą uchwałę (jak np. organ wydający, tytuł
i numer aktu, podstawa prawna itp.), ale także określa
podstawowe wielkości budżetu, upoważnienia dla organów
wykonawczych do podejmowania określonych działań w toku
realizacji budżetu czy też wytyczne dotyczące sposobu jego
realizacji26;
budżet – najważniejsza część uchwały;
załączniki- zawiera się w nich plany finansowe jednostek
gospodarki budżetowej danej jst, ale też inne plany finansowe
połączone z budżetem, jak np. plany zakładów budżetowych czy
też
rachunków
dochodów
jednostek
budżetowych;
w załącznikach też ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych
z budżetu tej jednostki oraz inne istotne postanowienia27.

Z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że procedura
uchwalania budżetu jednostki samorządu jest skomplikowana i władze
samorządowe pozbawione są w niej dużej części swobody.
Dysponowanie środkami publicznymi wymaga przestrzegania pewnych
zasad budżetowych, które mają ułatwić prawidłowe wykonywanie
budżetu. Wielość tych zasad różni się w zależności od autora opisującego
26

E. Kornberger-Sokołowska, Op. Cit., M. Bitner, E. Chojna-Duch, M.
Grzybowski, E. Kornberger-Sokołowska, M. Supera-Markowska, Warszawa
2011, s. 174.
27
Ibidem, s. 176.
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tę problematykę. Na potrzeby niniejszego artykułu wystarczające będzie
wskazanie za Lechem Jędrzejewskim jako najważniejszych:








powszechności- inaczej zupełności lub też budżetowania brutto;
jest to postulat, aby wszystkie jednostki budżetowe powiązane
były z budżetem całością swoich dochodów i wydatków;
jedności- ujmowanie budżetu w jednym akcie prawnym;
niefunduszowania - inaczej, jedności materialnej; budżet ma
tworzyć jedną pulę, z której część stanowi wydatki, a część
dochody;
szczegółowości- budżet powinien w sposób precyzyjny
wskazywać źródła dochodów i wydatków oraz ich wysokość;
równowagi budżetowej - postulat, aby wysokość wydatków nie
przekraczała planowanych dochodów28.

Kończąc ogólne rozważania na temat budżetu i procedury
budżetowej jst należy stwierdzić, że jako aktowi będącemu podstawą
gospodarki finansowej danej jednostki i wyznacznikiem polityki
prowadzonej przez organy władzy danej jednostki, postawione są mu
wysokie wymagania formalne. Przepisy prawne wyznaczają jednak tylko
pewne ramy, w które uchwała budżetowa musi się wkomponować, nie
wskazuje jednak dokładnie sposobu rozporządzania środkami
publicznymi, co w konsekwencji oznacza, że planowanie i wykonywanie
budżetu nigdy nie będzie wolne od polityki. Nie stanowi bowiem
żadnego novum stwierdzenie, że to ona determinuje w dużym stopniu
decyzje dotyczące dysponowania środkami publicznymi. Niemniej
jednak, uregulowania te mają na celu ochronę samodzielności
i równowagi finansowej tych małych jednostek, a w konsekwencji
utrzymanie stabilnego systemu finansowego całego państwa.
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Związki i porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego
Unions and agreements established between local government
units

Abstrakt
Podstawą prawną współpracy w ramach związków i porozumień
jednostek samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województw.
Na przestrzeni ostatnich lat związki i porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego coraz częściej są wykorzystywane
jako forma współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że związki między jednostkami samorządu
terytorialnego sprawdzają się w praktyce w szczególności przy wspólnej
realizacji zadań nakładanych na samorządy, jak chociażby obowiązek
wybudowania
określonej
infrastruktury,
świadczenia
usług
specjalistycznych czy realizacji zadań z zakresu reglamentacji
administracyjnej.
Słowa kluczowe:
związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowogminny, porozumienie
Abstract
The legal basis for cooperation as part of unions and agreements
established between local government units is provided in the provisions
of the act of 8 March 1990 on gmina self-government, of the act of 5 June
1998 on powiat self-government and of the act of 5 June 1998 on
województwo self-government.
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Over the recent years, unions of communes and agreements
established between local government units have been functioning more
and more often as forms of cooperation between the entities involved.
This stems mainly from the fact that unions formed between local
government units work especially well in practice when it comes to
common implementation of projects requiring local governments to
construct certain infrastructural features, to render particular special
services, and to manage tasks related to administrative control.
Key words:
local government unit unions, gmina unions, powiat unions, community
agreements
Wstęp
Jedną z wielu form współpracy między samorządami jest
związek jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązujące przepisy
prawa przewidują trzy jego warianty: związek międzygminny, związek
pomiędzy powiatami, a także związek powiatowo- gminny. Możliwe jest
również współdziałanie w formie porozumień bądź stowarzyszeń.
Przepisy prawa nie stwarzają możliwości zaangażowania się województw
w związki z innymi jednostkami tego samego bądź niższego szczebla.
Formy współpracy mają charakter dobrowolny, co oznacza, że jednostki
samorządu terytorialnego decydują zarówno o formie współpracy, jej
tworzeniu i likwidacji. Drugim rodzajem współpracy, również bardzo
rozpowszechnionym, są porozumienia, których głównym celem jest
przeniesienie wykonywanych zadań na inny podmiot, niż ten, który to
zadanie pierwotnie miał wykonać.
Związki gmin
Podstawą prawną funkcjonowania związków międzygminnych
jest art. 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 1
(dalej: UstSamGmin), który stanowi, że wykonywanie zadań publicznych
może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Ponadto art. 64 UstSamGmin jednoznacznie
stanowi, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy
mogą tworzyć związki międzygminne.
1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446).
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Forma związku międzygminnego jest co raz częściej wybieraną
formą współdziałania gmin w zakresie powierzonych im zadań
Oczywiście jest to forma dobrowolna, co oznacza, że zainteresowane
gminy mogą, lecz nie muszą, korzystać z tej formy współpracy. Okazać
się bowiem może, że gminy wybiorą inny rodzaj współpracy, co
oczywiście jest dozwolone2.
Związek gminny tworzony jest w celu wspólnego wykonywania
zadań publicznych, a więc wszystkich tych, które ustawodawca
powierzył gminie. Związek umożliwia wyraźne przekazanie realizacji
zadań publicznych wyodrębnionemu pod względem organizacyjnym,
prawnym i finansowym podmiotowi, którego głównym celem ma być
realizowanie tychże zadań. Związek ma zatem ex definitione charakter
zadaniowy3. Zadania publiczne nie mają swej definicji prawnej. W doktrynie przyjęło się, że zadania publiczne polegają na bieżącym
i nieprzerwanym zaspokajanie potrzeb ludności 4 . Zadania publiczne to
wszystkie te, które mieszczą się w zakresie działania gminy. Mogą one
mieć charakter zadań własnych, obligatoryjnych bądź fakultatywnych, ale
także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, czy z zakresu
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów 5 . Ponadto od 1 stycznia 2016 roku związki międzygminne mogą zapewnić obsługę jednostek organizacyjnych gminy
zaliczanych do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom
kultury i innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym
osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego 6 . Powierzenie obsługi związkowi międzygminnemu może stanowić wyłączny cel
utworzenia związku, bądź być związane z przekazaniem określonych
zadań publicznych. W doktrynie podkreśla się, że niedopuszczalnym jest
2

Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z
komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 10.
3
A. Porawski, Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce stan i
potrzeby, Poznań 2013, s. 7.
4
M. Krawczyk, Związki i porozumienia międzygminne, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego”, Siedlce 2011, s. 169.
5
F. Nalikowski, Związki i porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. H.
Szczechowicz, Włocławek 2015, s. 160.
6
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).
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tworzenie związku międzygminnego dla celu innego niż wspólne
wykonywanie zadań publicznych7.
Związek gminny mogą utworzyć tylko gminy i miasta na
prawach powiatu. Art. 91 UstSamGmin stanowi, że miasto na prawach
powiatu również jest gminą, z tym wyjątkiem, że przysługują jej
dodatkowo prawa, w który wyposażony jest powiat. Utworzenie związku
międzygminnego przez miasto na prawach powiatu może nastręczać
pewnych trudności. Przede wszystkim należy wskazać, że miasto na
prawach powiatu może tworzyć związki z innymi gminami pod
warunkiem, że ich celem będzie realizacja zadań o charakterze gminnym
tj. powierzonych przez ustawodawcę gminom. W przypadku realizacji
zadań powiatowych koniecznym będzie utworzenie związku
powiatowego8.
Przyczyny dla których gminy decydują się na tworzenie
związków międzygminnych są różnorodne. Często bodźcem dla podjęcia
takiej formy współpracy jest niewystarczająca ilość pieniędzy czy
charakter zdania, którego wykonanie przez kilka podmiotów będzie
skuteczniejsze i przyniesie lepsze rezultaty9.
Ustawodawca
nie
uzależnia
utworzenia
związku
międzygminnego od konkretnej liczby uczestników. Z istoty każdego
związku jednoznacznie wynika, że minimalna liczba podmiotów
zaangażowanych we wspólne wykonywanie zadań publicznych musi
wynosić co najmniej dwa. Górna granica członków jest natomiast
determinowana względami przede wszystkim praktycznymi: wielkością
realizowanego zadania czy sprawnością działania związku. Przepisy nie
zawierają również ograniczeń terytorialnych dotyczących uczestnictwa
w związku międzygminnym, co oznacza, że członkami związku mogą
być pomioty, które nie sąsiadują ze sobą10.
Art. 64 ust. 4 UstSamGmin wskazuje na możliwość
obligatoryjnego utworzenia związku międzygminnego. Oczywiście

7

B. Dolnicki, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,
Warszawa 2012, s. 525.
8
B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016,
Lex, dostęp 25.09.2017 r.
9
B. Dolnicki, Ustawa…., dostęp 25.06.2017 r.
10
Ibidem.
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ingerencja w funkcjonowanie gmin jest dopuszczalna, ale wyłącznie na
postawie wyraźnego przepisu ustawy11.
Zgodzić się należy z twierdzeniem, że związek międzygminny
jest odrębnym od gmin podmiotem prawa publicznego12. Związek międzygminny nie jest również jednostką samorządu terytorialnego.
Orzecznictwo wskazuje również, że nie jest on ani „gminną jednostką
organizacyjną” ani „gminną osobą prawną”13. W piśmiennictwie przyjęty
został pogląd, w myśl którego, związek międzygminny to forma
współdziałania gmin, utworzona w celu realizacji określonego zadania
publicznego albo obsługi podmiotów wskazanych w art. 10 a ustawy
o samorządzie gminnym14.
Zanim gmina podejmie decyzję o utworzeniu związku
międzygminnego, bądź o przystąpieniu do istniejącego, zobowiązana jest
ona
poinformować
wojewodę
o
planowanych
działaniach.
Poinformowanie wojewody o tym fakcie ma wyłącznie charakter
porządkowy. Przede wszystkim wojewodzie nie przysługują żadne środki
prawne, poprzez których użycie mógłby wyrazić swój sprzeciw na
powstanie takiej formy współpracy. Co więcej, za niepoinformowanie
wojewody o zamiarze utworzenia związku międzygminnego nie grożą
żadne sankcje prawne 15 . Ustawodawca nie wyznacza również terminu
w jakim powiadomienie wojewody miałoby nastąpić, dlatego w doktrynie
wskazuje się, że gmina powinna dokonać tego najpóźniej do dnia
podjęcia przez nią uchwały o utworzeniu związku bądź przystąpieniu do
istniejącego16.
Podjęciu uchwały o utworzeniu związku bądź przystąpieniu do
istniejącego, co do zasady, towarzyszą negocjacje. Omówieniu przede
wszystkim podlega zakres powierzonych zadań oraz środków
przeznaczonych na ich realizację. Oczywiście ustalenia wyżej wskazane
11

P. Chmielnicki, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz., Warszawa
2013, Lex, dostęp 25.09.2017 r.
12
B. Dolnicki, Ustawa…, dostęp 25.06.2017 r.
13
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku,
sygnatura akt II FSK 1585/08.
14
L. Kieras, Związek komunalny. Zasady stosowania prawa., FK 1996 nr 6, s.5.
15
P. Kuzior, Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza
wojewody, „Samorząd
Terytorialny” 2007/1–2, s.100.
16
B. Dolnicki, Ustawa….., dostęp 25.06.2017 r.
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są niezbędnym minimum, dlatego postuluje się, by w trakcie negocjacji
omawianych było jak najwięcej szczegółów17, w zwłaszcza te, których
uregulowania powinny znaleźć się w statucie związku18. Forma rokowań
nie jest przewidziana prawem, dlatego gminy mają dużą dowolność
w prowadzeniu rozmów. Najważniejszym jest wypracowanie wspólnego
stanowiska co do utworzenia związku, przekazywanych zadań oraz treści
statutu.
Pierwszym sformalizowanym działaniem zmierzającym do
utworzenia związku międzygminnego jest podjęcie stosownej uchwały
przez gminy, które chcą taki związek utworzyć bądź przystąpić do już
istniejącego. Każda z rad gminy podejmuje uchwałę w swoim zakresie,
a nie wspólnie z pozostałymi 19. Zgodnie z art. 64 ust. 3 UstSamGmin
prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym,
związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą
na związek z dniem ogłoszenia jego statutu.
Z powyższego jednoznacznie wynika, iż kolejnym krokiem
niezbędnym do utworzenia związku międzygminnego jest podjęcie
uchwały w przedmiocie uchwalenia statutu związku.
Statut związku jest aktem prawa miejscowego20. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie jest „podstawowym aktem
regulującym całość zagadnień związanych z danym związkiem
komunalnym, choć niektóre kwestie zostały już przesądzone w samych
ustawach. Dopiero jednak analiza statutu konkretnego związku może dać
komplet informacji na temat jego struktury i funkcjonowania”21.
Zgodnie z art. 67 UstSamGmin utworzenie związku, a także
przystąpienie gminy do już istniejącego, wymaga przyjęcia jego statutu
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio
przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy,
która zamierza dołączyć do związku międzygminnego. Projekt statutu
związku podlega uzgodnieniu z wojewodą, który w terminie 30 dni od
17

R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z
odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie
województwa, Warszawa 2011, s. 614.
18
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 259.
19
B. Dolnicki, Ustawa….., dostęp 25.06.2017 r.
20
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2014
roku, sygnatura akt II OSK 2494/14.
21
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 263
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dnia doręczenia projektu statutu zobowiązany jest zająć stanowisko
w sprawie. Jeśli wojewoda tego nie uczyni, projekt uważa się za
uzgodniony w zaproponowanym brzemieniu. Ustawa o samorządzie
gminnym, w art. 67 ust. 2, wskazuje elementy jakie powinny znaleźć się
w statucie. Dokument ten powinien określać nazwę i siedzibę związku,
uczestników i czas trwania związku, zadania związku, organy związku,
ich strukturę, zakres i tryb działania, zasady korzystania z obiektów
i urządzeń związku, zasady udziału w kosztach wspólnej działalności,
zyskach i pokrywania strat związku, zasady przystępowania
i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych, zasady
i tryb likwidacji związku, a także inne zasady określające współdziałanie.
Wskazać należy, że wyliczenie to ma wyłącznie charakter przykładowy.
Podnosi się, iż elementy te są nieodzowne dla prawidłowego
funkcjonowania związku międzygminnego22.
Wyraźnie podkreślić należy, że z chwilą przyjęcia statutu przez
zainteresowane rady gmin, związek międzygminny jeszcze nie istnieje,
nie nabywa on praw i obowiązków związanych z zadaniami gmin.
Następuje to dopiero w dniu ogłoszenia statutu związku
międzygminnego23. Zgodnie z art. 67 ust. 2a UstSamGmin, statut związku należy ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym. To właśnie
w tym dniu przechodzą na związek wszystkie prawa i obowiązki gmin
uczestniczących w związku, dotyczące przekazanych do wykonania
zadań24.
Związek międzygminny podlega obowiązkowej rejestracji
w rejestrze związków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej. Obowiązanym do dokonania zgłoszenia
nowopowstałego związku jest wojewoda. Ponadto obowiązany jest on
również zgłosić zmianę statutu związku międzygminnego, a także
dokonać zgłoszenia wykreślenia związku międzygminnego z rejestru
związków międzygminnych.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku międzygminnego
jest zgromadzenie związku, w skład którego wchodzą wójtowie,
burmistrzowie oraz prezydenci gmin uczestniczących w związku. Rada
danej gminy może również podjąć decyzję o reprezentowaniu jej przez

22

Ibidem.
P. Chmielnicki, op cit.
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B. Dolnicki, Ustawa….., dostęp 25.06.2017 r.
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innego członka organu gminy 25 . Może to nastąpić na wniosek wójta,
który wskaże jako osobę właściwą swojego zastępcę bądź radnego.
Każda z gmin posiada z mocy prawa jeden głos w zgromadzeniu,
jednakże statut może modyfikować postanowienia ustawowe i przyznać
więcej niż jeden określonym podmiotom. Takie modyfikacje wynikać
mogą przede wszystkim z różnego potencjału demograficznego
i ekonomicznego gmin tworzących związek26.
Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną
większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Statut
związku międzygminnego może zmieniać te uregulowania i wprowadzić
na przykład kwalifikowaną większość głosów statutowej liczby członków
zgromadzenia przy podejmowaniu uchwał dotyczących budżetu
związku 27 . Każdemu z członków zgromadzenia przysługuje prawo do
wniesienia pisemnego sprzeciwu w stosunku do uchwały zgromadzenia
w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu skutkuje
wstrzymaniem wykonania uchwały i ponownym rozpatrzeniem sprawy.
Zgromadzenie związku nie jest jednak ograniczone żadnym terminem,
w jakim ponownie powinno rozpatrzyć ponownie sprawę28. Art. 72 ust. 3
UstSamGmin wprowadza zakaz, zgodnie z którym członek zgromadzenia
nie może wnieść sprzeciwu od uchwały podjętej w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy. Pozostałe kwestie proceduralne, jak chociażby
dotyczące zwoływania posiedzeń, ich organizacji, jawności bądź tajności,
powinny zostać uregulowane w regulaminie związku międzygminnego,
uchwalonym przez zgromadzenie29.
Organem wykonawczym jest zarząd, wybierany przez
zgromadzenie spośród jego członków. Ponadto statut dopuszcza
możliwość wyboru członków zarządu spoza członków zgromadzenia
w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku. UstSamGmin
nie wskazuje, ile osób powinno wchodzić w skład zarządu.
W piśmiennictwie podnosi się, by nie był on zbyt liczny, bowiem wysoka
liczba członków zarządu, może zaburzyć sprawne działanie tego
organu30.

25

B. Dolnicki, Samorząd….., s. 261.
F. Nalikowski, op cit., s. 160.
27
B. Dolnicki, Samorząd….., s. 261.
28
B. Dolnicki, Ustawa…., dostęp 25.06.2017 r.
29
B. Dolnicki, Samorząd…., s. 261.
30
Ibidem, s. 262.
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Związki powiatów
Podstawą prawną dla tworzenia i funkcjonowania związków
powiatów są przepisy art. 65-72 ustawy o samorządzie powiatowym31.
Art. 65 przedmiotowej ustawy stanowi, iż powiaty mogą tworzyć związki
z innymi powiatami w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych,
w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej. W porównaniu do ustawy o samorządzie
gminnym regulacja dotycząca związków powiatów jest nieco szersza,
bowiem oprócz realizacji wspólnych zadań, związki powiatów są
powoływane również w celu wydawania decyzji administracyjnych, co
niewątpliwie ułatwia działanie organów w praktyce 32. Ponadto od dnia
1 stycznia 2016 roku związki powiatów mogą również zapewnić wspólną
obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną
jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów
publicznych, powiatowym instytucjom kultury oraz innym zaliczanym do
sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym
utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,
banków i spółek prawa handlowego.
Związki powiatów, zainteresowane utworzeniem związku,
w pierwszej kolejności powinny podjąć uchwałę wyrażającą wolę jego
utworzenia, a następnie uchwałę o przyjęciu jego statutu. Dokument ten
powinien określać nazwę i siedzibę związku, członków i czas trwania
związku, zadania związku, organy związku, ich strukturę, zakres i tryb
działania, zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku, zasady
udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat
związku, zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady
rozliczeń majątkowych, zasady i tryb likwidacji związku oraz inne
zasady określające współdziałanie. Mając na uwadze powyższe, można
wskazać, że statut związku powiatów powinien zawierać analogiczne
elementy jak statut związku międzygminnego. Podobnie jak
w procedurze tworzenia związku międzygminnego, statut związku
powiatów podlega uzgodnieniu z wojewodą, a sam związek
zarejestrowaniu w rejestrze związków powiatów prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

31

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016
r. poz. 814).
32
B. Dolnicki, Samorząd…., s. 258.
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Dalsze podobieństwa można również dostrzec w organach
związku powiatów, których funkcjonowanie zbliżone jest do organów
związków międzygminnych. W związku powiatów również występuje
zgromadzenie, w skład którego wchodzi po dwóch reprezentantów
powiatów uczestniczących w związku, wybranych przez radę powiatu.
Zasady reprezentacji poszczególnych powiatów określają one
samodzielnie, dlatego też mogą one być zróżnicowane w poszczególnych
jednostkach33. Art. 70 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, podobnie jak ustawa o samorządzie gminnym, że uchwały zgromadzenia
związku powiatów podejmowane są bezwzględną wielkością głosów
statutowej liczby członków, a ponadto artykuł ten również przewiduje
możliwość wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwały zgromadzenia.
Organem wykonawczym związku powiatów jest zarząd,
powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród członków
zgromadzenia. Podobnie jak w przypadku związków międzygminnych
statut związku powiatów może dopuścić wybór członków zarządu spoza
członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu
związku.
Związki powiatowo- gminne
W 2016 roku obok takich form współdziałania jak związki
międzygminne i związki powiatów pojawiła się również możliwość
tworzenia związków powiatowo- gminnych. Zgodnie z treścią art. 72a
ustawy o samorządzie powiatowym w celu wspólnego wykonywania
zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć
związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. Związek może
być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a
ustawy o samorządzie powiatowym oraz w art. 10a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawa wyraźnie wskazuje, że
do związku powiatowo-gminnego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące związku powiatów, z tym że w postępowaniu w sprawie
uzgodnienia projektu statutu związku powiatowo-gminnego powiaty
i gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego
z powiatów albo wójt jednej z gmin upoważniony przez starostów
i wójtów pozostałych powiatów i gmin oraz zasady reprezentacji
jednostek w związku określa statut związku.

33

B. Dolnicki, Ustawa…., dostęp 25.06.2017 r.
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Porozumienia komunalne
Porozumienia komunalne to kolejny rodzaj współpracy pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego. W doktrynie podnosi się, że
porozumienie komunalne jest instytucją o charakterze ustrojowym, do
której istoty należy uwarunkowane prawnie i faktycznie współdziałanie
niezależnych w przedmiocie porozumienia podmiotów, których treść
stanowi stworzenie podstaw wspólnej realizacji określonych działań
faktycznych i prawnych, w celu ich wykonania 34 . Celem zawieranych
porozumień jest przeniesienie wykonywania zadania na inny podmiot, niż
ten który początkowo był zobowiązany do jego realizacji. W doktrynie
wyróżnia się dwie formy przeniesienia zadań. Pierwsza to przekazanie
zadania do wykonania innemu podmiotowi, co dotyczy porozumień
międzygminnych, a także zawieranych przez powiaty z gminami na
uzasadniony wniosek gminy, natomiast drugi sposób to powierzenie
zadania innej jednostce. Różnica pomiędzy tymi dwoma formami jest
istotna i została wyjaśniona przez Bogdana Dolnickiego, który wskazuje,
że „różnica pomiędzy tymi formami dotyczy przede wszystkim środków
finansowych. Przy powierzeniu zadań nie ma bowiem ustawowego
obowiązku przekazywania środków finansowych, podczas gdy przy
przekazywaniu zadań należy zapewnić środki finansowe na ich realizację.
Ponadto z
przekazaniem wiąże się
również
przekazanie
odpowiedzialności za wykonanie zadań, natomiast przy powierzeniu
odpowiedzialności za wykonane zadanie pozostaje przy przekazującym
zadanie35”.
Zasady zawierania porozumień komunalnych zawarte zostały
w różnych miejscach ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o samorządzie powiatowym. Podstawą dla zawarcia porozumień
pomiędzy gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego jest art.
8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że gmina może
wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania
z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi
jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienie o którym mowa
w tym artykule, jest czynnością prawną dokonywaną pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego w celu powierzenia jednej z nich
wykonywania zadania, własnego bądź zleconego, określonego w treści

34

B. Dolnicki, Samorząd…., s. 269, zob. Z. Cieślik, Porozumienie
administracyjne, Warszawa 1985, s. 113 i n.
35
Ibidem, s.269.
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porozumienia36. Zawarcie porozumienia nie skutkuje powstaniem odrębnego podmiotu, lecz przeniesieniem obowiązku realizacji zadań
publicznych z jednej jednostki samorządu terytorialnego na inną37.
Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie
powiatowym przewidują różne podmiotowe warianty porozumień. Jak to
już zostało wskazane powyżej, art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie
gminnym dopuszcza możliwość zawierania porozumień gmin z powiatem
lub województwem. W dalszej części ustawy znajduje się art. 74, który
przewiduje możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy gminami.
Zgodnie z treścią tego artykułu gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez
nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin,
związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek
udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 4 ust. 5 przewiduje
możliwość podjęcia współpracy, w myśl której powiat na uzasadniony
wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej
właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Kolejny artykuł
tej ustawy, art. 73, wyraźnie wskazuje, że powiaty mogą zawierać
porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań
publicznych, a do takiej formy współpracy stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące związków powiatów.
Zasady zawierania porozumień przez województwa zostały
uregulowane w ustawie o samorządzie województwa38 w art. 8 ust. 2,
który stanowi, że województwo może zawierać z innymi województwami
oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru
województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych. Przepis ten wyłącza możliwość zawierania porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego niższego szczebla, tj. powiatami
i gminami, znajdującymi się poza granicami terytorium województwa,
które chce takie porozumienie zawrzeć. Do porozumień województw
z innymi jednostkami samorządu stosuje się odpowiednio przepisy
36

B. Dolnicki, Ustawa…., dostęp 25.06.2017 r.
L. Wengler, Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane),
„Samorząd Terytorialny” 2006 nr 5, s. 37
38
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z
2016 r. poz. 486).
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ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wskazać
również należy, że porozumienia, o których mowa powyżej, podlegają
obowiązkowemu ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Zakończenie
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zarówno związki
jak i porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Celem nawiązywania tych form współpracy jest przede wszystkim
łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, szybsze i sprawniejsze
wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólne
rozwiązywanie istniejących problemów. Zalet takiej współpracy nie
sposób enumeratywnie wymienić. Na zakończenie wskazać należy, że
coraz więcej jednostek samorządów terytorialnych decyduje się na
podjęcie współpracy z innymi samorządami w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, co z pewnością
zasługuje na aprobatę.
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Ustrój i kompetencje organów gminy w kontekście ich
funkcji
Structure and competences of local communities’ authorities in the
context of its functions

Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę prawidłowości określenia
ustroju oraz przypisania kompetencji poszczególnym organom gminy
w kontekście funkcji, jakie pełnią. Struktura organów gminy ulegała
znaczącym modyfikacjom od uchwalenia w 1990 roku ustawy
o samorządzie terytorialnym. Równocześnie zmieniano zakres
kompetencji poszczególnych organów. W tym zakresie niezbędna jest
weryfikacja spójności regulacji. Na podstawie całokształtu regulacji
dotyczącej wójta oraz rady gminy dokonuje się weryfikacji tego, czy
organy te są zdolne do prawidłowego i efektywnego wykonywani
funkcji.
Słowa kluczowe:
gmina, wójt, rada gminy, organy, efektywność, spójność regulacji
Abstract
The article deals with the issue of the correctness of defining the
system and the assignment of competences to the individual organs of the
municipality in the context of the functions they perform. The structure of
the commune authorities has undergone significant modifications since
the enactment of the Act on Local Self-Government in 1990. At the same
time the scope of competence of the various bodies was changed. In this
regard, it is necessary to verify the consistency of regulation. On the basis
of the whole of the regulation regarding the commune head and council,
the authorities are verified as to whether these bodies are capable of
proper and effective performance of the functions.
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1. Wstęp
Ustrój samorządu gminnego od czasu jego przywrócenia w roku
1990 podlegał licznym modyfikacjom i przekształceniom. Dotyczyły one
także organów gminy. Najpoważniejszą zmianą w tym zakresie było
zastąpienie kolegialnego organu o charakterze wykonawczym (zarządu
gminy) organem jednoosobowym – odpowiednio wójtem w gminach
wiejskich, burmistrzem w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich oraz
prezydentem miasta w dużych gminach miejskich i miastach na prawach
powiatu. Wraz z tym zmieniono tryb wyboru tego organu – zamiast
wyboru przez radę gminy (miejską), wyboru dokonują mieszkańcy
w wyborach bezpośrednich, równych, powszechnych oraz odbywających
się w głosowaniu tajnym.
Kolejne modyfikacje ustroju oraz kompetencji poszczególnych
organów gminy nie pozostały bez wpływu na efektywność realizacji
przez nie funkcji, jakie określił ustawodawca. Przykładowo wskazać
można, że dla realizacji funkcji kontrolnej przez radę gminy nie bez
znaczenia pozostaje, czy może ona odwołać organ wykonawczy czy tylko
zainicjować referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego
przez mieszkańców, którego powodzenie oprócz samego wyniku
głosowania zależy od frekwencji w czasie referendum.
Niniejsza praca ma stanowić analizę ustroju poszczególnych
organów gminy, w tym przysługujących im kompetencji, w kontekście
funkcji, jakie mają pełnić. Na potrzeby artykułu oprócz wskazanych
explicite w przepisach ustrojowych zostaną wyróżnione funkcje, które de
facto sprawują – m.in. funkcja kreacyjna w odniesieniu do rady oraz
funkcja planowania strategicznego w odniesieniu do wójta, burmistrza
i prezydenta miasta. Całość rozważań będzie dążyć do odpowiedzi na
pytanie czy poszczególne organy gminy przy obecnych uregulowaniach
prawnych ich ustroju i funkcjonowania, są w stanie efektywnie wypełniać
funkcje, określone przez ustawodawcę.
analiza

Podstawową metodą badawczą artykułu będzie gruntowna
przepisów ustrojowych i kompetencyjnych dotyczących
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poszczególnych organów gminy oraz analiza dotychczasowego dorobku
nauki prawa, w którym pierwszorzędną rolę należy przyznać
komentarzom do ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto posiłkowo
zostaną wykorzystane także inne metody badawcze – analiza
orzecznictwa a przy badaniu efektywności w zakresie realizacji funkcji
organów – także aparatu naukowego ekonomicznej analizy prawa.
Niniejszy artykuł ma następującą strukturę. Na początku
podejmuje się rozważania na temat pojęcia organów gminy,
w szczególności dążące do określenia denotacji tego pojęcia. Następnie
zostaną poddane analizie kolejno ustrój i funkcje wójta oraz rady gminy.
Całość artykułu wieńczy podsumowanie.
2. Pojęcie organu gminy
Pojęcie organu gminy występuje w wielu gałęziach prawa m.in.
prawie administracyjnym, konstytucyjnym czy cywilnym. Ustalenie jego
zakresu pojęciowego jest o tyle istotne, że przepisy w obrębie
poszczególnych gałęzi wiążą z nim określone uprawnienia i kompetencje.
Dla przykładu – przepisy prawa cywilnego z pojęciem organu osoby
prawnej (a tutaj należy przypomnieć, że gmina posiada osobowość
prawną) wiążą możliwość ich działania w sferze stosunków
cywilnoprawnych, a więc na przykład nabywania i zbywania mienia,
wchodzenia w stosunki zobowiązaniowe itp.
Rozważania w tym przedmiocie należy rozpocząć od
stwierdzenia faktu, że ustawa o samorządzie terytorialnym (obecnie
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r.
poz. 446 ze zm., dalej: u.s.g.), w brzmieniu z chwili jej wejścia w życie
nie zawierała kompletnego katalogu organów gminy. Ówczesna regulacja
stanowiła, że organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada (art.
15 ust. 1 u.s.g.) a organem wykonawczym w gminie jest zarząd (art. 26
ust. 1 u.s.g.). To, że rada i zarząd są organami gminy nie wzbudzało
większych kontrowersji przedstawicieli judykatury i doktryny.
Równocześnie jednak pośród prawników trwała dyskusja, czy także inne
podmioty, w szczególności wójt (burmistrz, prezydent miasta),
przewodniczący rady, zastępcy tychże, skarbnik albo sekretarz są
organami gminy1. Wątpliwości te rozstrzygnęła dopiero interwencja usta-

1

Ł. Złakowski, Komentarz do art. 11a u.s.g [w:] Ustawa o samorządzie
gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i
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wodawcy, który ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) dokonał zmian w u.s.g.
Ustawa ta wprowadziła do u.s.g. art. 11a, który w ust. 1 określił, że
organami gminy są rada oraz zarząd (obecnie wójt, burmistrz, prezydent
miasta). Przepis ten zostanie teraz poddany analizie.
Komentatorzy u.s.g. (m.in. Roman Hausner i Zygmunt
Niewiadomski2, Paweł Chmielnicki3) nie definiują pojęcia „organ gminy”. W związku z tym konieczne jest wyróżnienie kryteriów, których
spełnienie będzie skutkowało zakwalifikowaniem danego podmiotu,
występującego w strukturze wewnętrznej gminy, jako jej organu. Za
takowe kryteria można przyjąć następujące:




posiadanie własnych kompetencji,
samodzielność w wykonywaniu kompetencji,
wykonanie kompetencji przez ten podmiot wywiera skutki
prawne wobec podmiotów, które nie są z nim organizacyjnie
powiązane.

Pierwsze z kryteriów oznacza, że ustawodawca, kreując
w przepisach prawa dany podmiot (jednostkę organizacyjną) przyznaje
jej pewne kompetencje, a zatem umożliwia mu dokonywanie prawnie
istotnych czynności konwencjonalnych, wpływających na stosunki
prawne gminy. Równocześnie kompetencji przypisanych temu
podmiotowi nie może wykonać żaden inny podmiot. Prowadzi to więc do
konkluzji, że za organy gminy nie można uznać choćby pracowników
urzędu gminy albo gminnych jednostek organizacyjnych, bowiem
gminne przepisy ustrojowe nie przyznają im kompetencji, które mogliby
wykonywać. Określenie ich zadań dokonywane jest przy pomocy umów
o pracę, umów cywilnoprawnych albo regulaminów organizacyjnych
i innych podobnych dokumentów, które jednak nie posiadają waloru
ustrojowego.
samorządzie województwa, red. R. Hausner, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011,
pkt 2, s. 157.
2
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustaw o
samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hausner, Z.
Niewiadomski, Warszawa 2011.
3
P. Chmielnicki (red.) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa
2010.
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Drugie kryterium stanowi o tym, że dany podmiot posiada
samodzielność w wykonywaniu przyznanej mu kompetencji. Kryterium
tego nie należy rozumieć w ten sposób, że organ gminy działa wyłącznie
z własnej inicjatywy – przeciwnie, wielokrotnie może być on nawet
zobowiązany do działania na wniosek innego podmiotu (np. rada jest
obowiązana rozpatrzyć projekty uchwał wniesione przez wójta, a wójt
jest obowiązany do wykonania uchwał podjętych przez radę). Kryterium
to oznacza, że dany podmiot prawa ma swobodę podjęcia określonego
rozstrzygnięcia albo sposobu załatwienia sprawy. Swoboda ta musi mieć
charakter formalny i materialny. Formalny wymiar tej swobody wyraża
się w tym, iż organ gminy albo osoba działająca jako ten organ lub
wchodząca w jego skład nie może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności prawnej za to, w jaki sposób rozstrzygnęła albo
załatwiła określoną sprawę. Materialny wymiar swobody realizuje się
poprzez to, że organ wolny jest od jakiegokolwiek przymusu
(ekonomicznego, społecznego i innego) przy korzystaniu ze swoich
kompetencji. Złożoność stosunków społecznych, w których występują
poszczególni ludzie powoduje, że pełne urzeczywistnienie materialnego
wymiaru samodzielności jest niemożliwe. W praktyce bowiem, dla
przykładu, radny może spotkać się w obrębie swojej partii politycznej
z negatywnymi konsekwencjami niepoparcia projektu uchwały
zaproponowanego przez lokalnego lidera partyjnego. Takie rozumienie
tego kryterium wykluczać będzie z kręgu organów gminy jej sekretarza
i skarbnika, którzy co prawda posiadają własne kompetencje, ale w ich
wykonywaniu są służbowo podlegli wójtowi gminy.
Ostatnie z kryteriów uznania danego podmiotu obecnego
w strukturze organizacyjnej gminy służy odróżnieniu organów gminy od
ich organów wewnętrznych. Organy kolegialne posiadają bowiem własną
wewnętrzną strukturę organizacyjną, która służy usprawnieniu lub
w ogóle umożliwieniu działania takiemu organowi. Dany podmiot będzie
organem wewnętrznym a nie organem gminy w przypadku gdy jego
kompetencje skierowane są niejako „do wewnątrz”, czyli dotyczą one
organu, w strukturze organizacyjnej którego znajduje się dany podmiot
prawa. Dla odróżnienia, kompetencje organu gminy będą w dużej mierze
kierowały się „na zewnątrz” - skorzystanie z nich przez organ będzie
wywierało skutki prawne wobec podmiotów, które znajdują się poza
strukturą organów gminy i są od niej organizacyjnie niezależne. Zatem
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podmioty takie jak przewodniczący rady gminy4, czy komisje rady gminy
nie są organami gminy a jedynie organami wewnętrznymi organów
gminy.
Przedstawione powyżej kryteria uznania za organ gminy
spełniają obecnie wyłącznie rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent
miasta). Prowadzi to do konkluzji, że określona w art. 11a u.s.g. struktura
organów gminy jest prawidłowa. W tym miejscu wskazać należy, że
ewentualna zmiana struktury organów gminy winna uwzględniać
przepisy konstytucyjne, w szczególności art. 169 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r.
poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946). Zgodnie z normą
wynikającą z ust. 1 przywołanego artykułu gminy wykonują swoje
zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Oznacza to, że powołanie organu, którego nie da się zaliczyć do żadnej
z tych kategorii naruszać będzie przywołaną normę konstytucyjną (tak
Skoczylas, Piątek5).
3. Organ wykonawczy gminy
Od czasu restytucji samorządu na szczeblu gminnym w 1990
roku ustrój organu wykonawczego gminy ulegał licznym i daleko idącym
przekształceniom. Początkowo bowiem funkcje organu wykonawczego
sprawował kolegialny zarząd gminy, wybierany przez radę gminy.
W jego skład mogło wchodzić od 4 do 7 osób, dokładną liczebność
zarządu określał statut gminy. Na czele zarządu stał wójt. W tych
gminach, których siedziba znajdowała się w mieście przewodniczący
zarządu nosił nazwę burmistrza, a prezydenta miasta w miastach powyżej
100 000 mieszkańców i w tych, w których w dniu wejścia w życie u.s.g.
4

Przewodniczący rady gminy, posiada jedną kompetencję, którą wykonuje
wobec podmiotu zewnętrznego w stosunku do rady. Na podstawie art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) wykonuje on niektóre uprawnienia
wynikające z prawa pracy wobec wójta. Ścisłe trzymanie się przesłanki
dotyczącej zewnętrznego charakteru kompetencji organu gminy prowadziłoby do
uznania przewodniczącego rady za odrębny organ gminy. Jednak wskazać
należy, że wykonywanie kompetencji wynikających z prawa pracy wobec wójta
nie należy do istoty funkcji przewodniczącego rady gminy, zatem nie prowadzi
do uznania go za odrębny organ gminy.
5
A. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 169 Konstytucji RP [w:]
Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. L. Bosek, M. Safjan,
Warszawa 2016, pkt 14, s. 940.
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organem wykonawczo – zarządzającym był organ o takiej właśnie
nazwie. Poza przewodniczącym w skład zarządu wchodzili jeszcze co
najmniej jeden jego zastępca oraz co najmniej jeden członek zarządu.
Poza przewodniczącym i jego zastępcami wszyscy pozostali członkowie
zarządu musieli być równocześnie radnymi.
Najpoważniejsza zmiana ustroju organu wykonawczego gminy
została przeprowadzona w 2002 roku. Wówczas organ kolegialny
zastąpiono jednoosobowym organem wykonawczym – wójtem,
burmistrzem albo prezydentem miasta. W 2001 roku, na początku
kadencji Sejmu, z takimi projektami ustaw wystąpili niezależnie od siebie
posłowie SLD i PO. Pierwszy z projektów ustaw6 posiada bardzo skromne uzasadnienie, w którym wskazuje się na to, że zmiana zasad wyboru
wójta lub burmistrza (bowiem zmiany objąć miały wyłącznie gminy do
20 000 mieszkańców) odpowiada na postulaty zgłaszane przez
organizacje samorządowe. Ponadto wójt gminy, wg propozycji SLD, nie
byłby monokratycznym organem wykonawczym, ale stałby na czele
trzyosobowego zarządu. Dalej idącą była propozycja PO7, która w projekcie ustawy postulowała zniesienie zarządu gminy i zastąpienie go
wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta jako organem
wykonawczym we wszystkich gminach w Polsce. Ratio legis regulacji
była poprawa sprawności i efektywności wykonywania zadań
publicznych przez jednoosobowy organ w porównaniu do organu
kolegialnego. Ostatecznie na podstawie przedłożonych projektów ustaw
Komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Ustawodawcza przygotowały projekt ustawy o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta, który został uchwalony przez
Sejm.
Z punktu widzenia celu badawczego pracy należy odpowiedzieć
na pytanie czy zmiana ustroju organu wykonawczego gminy z roku 2002
roku była zasadna z perspektywy funkcji, jakie organ wykonawczy pełni
w gminie. Aby odpowiedzieć na to pytanie na podstawie całokształtu
przepisów dotyczących ustroju i kompetencji wójta zostaną wskazane
funkcje, jakie pełni.

6

Druk sejmowy nr 154, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/154.htm, dostęp:
26 września 2017 r.
7
Druk sejmowy nr 167, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/167.htm, dostęp:
26 września 2017 r.
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Podstawowe znaczenie w zakresie funkcji wójta ma art. 26 ust. 1
u.s.g., który wskazuje, że wójt jest organem wykonawczym gminy.
Przepis ten ma charakter ustrojowy, wójt gminy nie może powoływać go
jako podstawy prawnej podejmowanych przez siebie działań. W związku
z tym musiał zostać przez ustawodawcę wyposażony w szczegółowe
kompetencje. Zakres jego kompetencji obejmuje m.in.:










kompetencje personalne: powoływanie i odwoływanie swoich
zastępców oraz określanie ich liczby, zatrudnianie i zwalnianie
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnianie
i zwalnianie sekretarza gminy, proponowanie radzie kandydata
na skarbnika gminy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników
urzędu gminy,
kompetencje z zakresu gospodarki finansowej gminy:
przygotowywanie projektów uchwały budżetowej, wieloletniej
prognozy finansowej, zmian w uchwale budżetowej, wyrażanie
zgody na zwiększenie deficytu budżetowego ponad poziom
przewidziany projektem uchwały budżetowej, dokonywanie
wydatków budżetowych, dysponowanie rezerwami budżetu
gminy, a w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy –
zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych
w uchwale budżetowej kwotach wydatków, emitowanie obligacji
i dokonywanie zmian w uchwale budżetowej,
kompetencje z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym:
podejmowanie działań z zakresu zwykłego zarządu mieniem,
gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, składanie
oświadczeń woli w imieniu gminy,
kompetencje z zakresu planowania: opracowywanie programów
rozwoju w trybie przewidzianym przepisami o zasadach
prowadzenia
polityki
rozwoju,
sporządzanie
studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, sporządzenie lokalnego programu rewitalizacji,
opracowanie strategii rozwoju problemów społecznych,
opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
kompetencje prawodawcze: wydawanie w przypadkach
niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w zastępstwie
rady gminy,
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kompetencje z zakresu bezpieczeństwa publicznego: ogłaszanie
i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
zarządzenie ewakuacji terenów zagrożonych,
kompetencje z zakresu wykonywania uchwał: określanie
sposobów ich wykonania, wykonywanie ich, przedkładanie
radzie sprawozdań z ich wykonania,
kompetencje z zakresu kierowania urzędem gminy:
wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego pracowników
urzędu gminy, nadawanie regulaminu organizacyjnego urzędu
gminy,
reprezentowanie gminy na zewnątrz: zawieranie umów w imieniu
gminy, reprezentowanie jej w postępowaniach administracyjnych
i sądowych, w których gmina jest uczestnikiem albo stroną,
kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
wydawanie indywidualnych decyzji z zakresu administracji
publicznej,
przygotowywanie projektów uchwał i przedkładanie ich radzie
gminy.

Powyższe wyliczenie, które ma charakter przykładowy, wskazuje
na to, że wójt ma bardzo rozległe kompetencje, które znacząco
wykraczają poza funkcję wykonawczą w gminie. Pełnienie przez wójta
także innych funkcji jest powszechnie zauważane w doktrynie. Skoczylas
i Piątek w komentarzu do Konstytucji zauważają, że „zadania organów
wykonawczych nie ograniczają się tylko do wskazanego aspektu,
obejmują bowiem swoim zakresem innego rodzaju obowiązki”8. Wiesław
Kisiel wskazuje na dwie funkcje wójta: wykonawczą, którą interpretuje
bardzo szeroko oraz funkcję organu administracji publicznej 9 . Z kolei
Andrzej Skoczylas wymienia funkcję wykonywania uchwał rady oraz
funkcję organu wykonawczego. Niejako obok tego podziału sytuuje
kompetencje związane z przygotowywaniem projektów uchwał rady
gminy. Brak ustalonego katalogu funkcji wójta prowadzi do konieczności
jego określenia, przynajmniej na potrzeby niniejszej pracy.
Na podstawie analizy powyżej wymienionych kompetencji wójta
można wyznaczyć następujące funkcje, które pełni:

8

A. Skoczylas, W. Piątek, op. cit., pkt 14, s. 940.
W. Kisiel, op. cit., pkt 4, s. 378-379.
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funkcja planistyczno-strategiczna,
funkcja wykonawcza,
funkcja organu administracji publicznej.

Pierwsza z wymienionych funkcji obejmuje dokonywanie analiz
obecnego stanu gminy i przygotowywanie adekwatnej odpowiedzi na
pojawiające się zagrożenia i szanse dla gminy. W ramach tej funkcji wójt
przygotowuje studia, programy i strategie. Mieści się w niej także
przygotowywanie i przedkładanie radzie projektów uchwał w tym
projektów uchwał budżetowych, uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej oraz projektów zmian w uchwale budżetowej.
Spośród dwóch organów gminy wójt jest jedynym mogącym pełnić taką
funkcję. Jej efektywne wykonywanie wymaga posiadania odpowiedniego
zaplecza kadrowego, w tym zaplecza eksperckiego, zdolnego prawidłowo
zdiagnozować stan gminy, przewidzieć szanse i zagrożenia w rozwoju
oraz funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego, przygotować
adekwatną odpowiedź, a także przygotować odpowiednie akty prawne do
przedłożenia radzie. Funkcję taką pełnić powinien przy pomocy własnych
zasobów technicznych i kadrowych aparat pomocniczy wójta, na czele
z urzędem gminy, w mniejszym zaś zakresie inne gminne jednostki
organizacyjne. Niestety obserwacja autora wskazuje na to, że sposób
zorganizowania aparatu pomocniczego wójta rzadko służy realizacji tej
jego funkcji. Przeciwnie – bardzo często sporządzanie dokumentów
o charakterze strategicznym powierzane jest zewnętrznym podmiotom
profesjonalnym, które jakkolwiek posiadają odpowiednie zasoby ludzkie
to jednak nie znają specyfiki lokalnej, a przez to odpowiedzi na szanse
i zagrożenia dla gminy z dużym prawdopodobieństwem nie będzie tą
najbardziej efektywną. Jednak jest to problem wynikający z praktyki.
Przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności wyposażenie wójta
w rozbudowany aparat pomocniczy, nałożenie na niego obowiązku
przygotowania dokumentów strategicznych oraz wyposażenie w prawo
inicjatywy uchwałodawczej wraz z obowiązkiem włączenia do porządku
obrad uchwał złożonych na co najmniej 7 dni przed sesją rady
i kompetencję do zwrócenia się z wnioskiem o zwołanie sesji rady
miejskiej, pozwalają na efektywne wykonywanie funkcji planistycznostrategicznej przez wójta.
Druga z funkcji wójta to funkcja wykonawcza. Funkcja ta
obejmować będzie całokształt działań podejmowanych w celu realizacji
zadań własnych gminy oraz wykonaniu uchwał podjętych przez radę
gminy. W ramach tejże funkcji wójt wykonuje kompetencje z zakresu
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gospodarki finansowej gminy, gospodarowania mieniem komunalnym,
określa sposób wykonania uchwał i składa sprawozdanie z ich
wykonania, reprezentuje gminę na zewnątrz, a w niektórych przypadkach
wydaje także decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej (np. decyzje w sprawie wymiaru
podatków lokalnych albo zezwolenia na sprzedaż alkoholu). Na potrzeby
realizacji tejże funkcji wójt został wyposażony w aparat pomocniczy –
urząd gminy i pozostałe gminne jednostki organizacyjne. Ponadto
ustawodawca zapewnił mu swobodę wyboru metod wykonania uchwał,
rada nie może nałożyć na wójta obowiązku konkretnego działania ani
sposobu wykonania uchwały10.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dwie pierwsze funkcje
wójta – planistyczna i wykonawcza – wyznaczają prawidłowy z punktu
widzenia ekonomicznej analizy prawa porządek postępowania w zakresie
podejmowania decyzji co do zadań własnych gminy. Ekonomiczna
analiza prawa to interdyscyplinarny ruch naukowy powstały w połowie
XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Główny postulat ruchu dotyczy
kwestii efektywności systemu prawnego. Oznacza to, że system prawny,
jako jedna z alternatywnych form wymiany ekonomicznej, powinien
dążyć do maksymalizacji dobrobytu społeczeństwa. Przy pomocy
narzędzi właściwych naukom ekonomicznym ruch ten podejmuje się
analizy systemu prawnego pod kątem efektywności alokacji zasobów.
Jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji przez ciała polityczne
(w przypadku gminy – przez wójta i radę gminy) powinien on prowadzić
do poprawy dobrobytu lokalnego. A zatem, odpowiedni organ gminy,
w tym przypadku wójt, powinien prowadzić monitoring stanu gminy.
Jeśli stwierdzi on na podstawie wyników takiego monitoringu, że przy
dostępnych możliwościach prawnych, społecznych i ekonomicznych
możliwy jest wzrost dobrobytu mieszkańców gminy, powinien podjąć
kroki w celu jego urzeczywistnienia, np. przygotować odpowiedni
projekt uchwały. Rolą rady gminy w tym przypadku jest wyrażenie zgody
na zaproponowane działania albo odmowa jej udzielenia. W kolejnym
etapie organ wykonawczy – wójt – powinien wdrożyć w życie
rozwiązanie przyjęte przez radę oraz monitorować jego funkcjonowanie.
Jeśli w wyniku monitoringu dojdzie do wniosku, że możliwa jest dalsza
poprawa dobrobytu mieszkańców, opisaną tutaj procedurę należy
powtórzyć.
10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 lipca 2009
roku, sygn. akt II SA/Ol 547/2009.

140

P. Mroczkowski: Ustrój i kompetencje organów gminy w kontekście ich funkcji

Ostatnia z funkcji polega na wydawaniu przez wójta
indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej. Ustawy
szczegółowe bardzo często nakładają na organ wykonawczy gminy
obowiązek wydawania takich decyzji w sprawach, które nie są zadaniami
własnymi gminy, np. wójt w drodze decyzji zatwierdza podział
nieruchomości. Co ważne, w czasach, kiedy organ wykonawczy gminy
miał charakter kolegialny, wydawanie decyzji administracyjnych było
wyłączną kompetencją wójta. Wydaje się, że ustawodawca prawidłowo
wyposażył wójta w kompetencje do wydawania decyzji
administracyjnych – żaden inny organ na poziomie gminy nie posiada
odpowiedniego aparatu pomocniczego do tego, aby przeprowadzać
często skomplikowane postępowania administracyjne, a wyposażenie
organu monokratycznego w kompetencję prowadzi do istotnego
skrócenia postępowania.
Poza nakreślonymi powyżej funkcjami wójta pozostają
kompetencje, które ten wykonuje względem własnego aparatu
pomocniczego – a więc m.in. decyzje w sprawach personalnych,
kierowanie urzędem gminy albo nadawanie mu regulaminu
organizacyjnego. Przyjąć zatem należy, że obok funkcji wójta, które pełni
w strukturze organów gminy wykonuje on także kompetencje, które
w konsekwencji dotyczą obsługi jego samego.
Próbując wskazać rolę wójta w strukturze organów
samorządowych można podjąć poszukiwania wspólnego mianownika,
który łączy wykonywane przez niego funkcje. Wydaje się, że organ ten,
w zamierzeniu ustawodawcy, miał być profesjonalnym organem
zarządzającym sprawami lokalnymi. Należy zwrócić uwagę, że wójt nie
jest reprezentantem mieszkańców. Przepisy ustrojowe, a zwłaszcza u.s.g.
nie przypisują mu takiej roli. W odróżnieniu od radnych nie jest on
zobowiązany utrzymywać stałej więzi z mieszkańcami. Wójt nie musi
także zamieszkiwać na obszarze gminy, w której pełni urząd. Analizując
szerokie kompetencje wójta, zwłaszcza w zakresie kierowania polityką
lokalną, określania celów strategicznych i ich realizacji, kompetencje
w zakresie finansów i zarządzania mieniem komunalnym wójt powinien
posiadać
odpowiednie
kompetencje
merytoryczne,
wiedzę
i doświadczenie. Niewystarczającym wydaje się w tym przypadku
posiadanie odpowiednio przygotowanego aparatu pomocniczego.
Mogłoby to w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której
najważniejsze decyzje w gminie podejmowałby nie wójt, nad którym
sprawowana jest demokratyczna kontrola, ale pracownicy samorządowi,
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którzy takiej kontroli są pozbawieni. Co więcej, braki niezbędnej wiedzy
i doświadczenia wójta mogłyby prowadzić do tego, że podejmowane
decyzje, w rzeczywistości inspirowane przez pracowników urzędu
obsługującego organ, mogłyby służyć nie celom wspólnoty
samorządowej, ale własnym celom urzędników (ekonomiczny problem
agencji oraz regulatory capture) albo celom rozmaitych organizacji, np.
przedsiębiorstw (lobbing albo korupcja).
Do podobnych wniosków – co do profesjonalnego charakteru
organu wykonawczego, a przynajmniej jego przewodniczącego –
prowadzi wykładnia historyczna przepisów u.s.g. W latach 1990 – 2002
wójt gminy oraz jego zastępcy w odróżnieniu od pozostałych członków
zarządu gminy nie musieli być równocześnie radnymi gminy, a tym
bardziej nie musieli zamieszkiwać w gminie, w której sprawują urząd.
Rada, dokonując wyboru wójta, mogła więc kierować się jego
kompetencjami albo fachowością. Równocześnie demokratyczna
kontrola sprawowana przez radę obejmowała możliwość odwołania
zarządu gminy w razie jego daleko idącej nieskuteczności w pełnieniu
funkcji albo w przypadku gdyby funkcje te wykonywane były ze szkodą
dla interesu wspólnoty gminnej. Współcześnie, o ile nada wójt może być
fachowcem posiadającym odpowiednią wiedzę, to jednak ze względu na
sposób wyboru w grę mogą wchodzić zupełnie inne czynniki. Ponadto,
fachowcy mogą być niechętni braniu udziału w powszechnych wyborach
ze względu na duże ryzyko niepowodzenia. Nie bez znaczenia pozostaje
także sposób wynagradzania wójta. W tym zakresie pośród kandydatów
zachodzi więc zjawisko, które w ekonomii nazywa się negatywną
selekcją.
Zmiana ustroju organu wykonawczego gminy oraz zasad jego
wyboru w 2002 roku spowodowało powstanie bardzo silnego organu
o znaczącej pozycji w gminie, wspartego jeszcze znaczącym poparciem
ze strony społeczności lokalnej. W tym miejscu należy przypomnieć, że
aby zostać wybranym wójt musi w wyborach uzyskać więcej niż 50%
liczby ważnie oddanych głosów. Taki ustrój organu wykonawczego
zaburza równowagę między organem wykonawczym a stanowiącokontrolnym. Ponadto zmiana ustroju organu wykonawczego
z kolegialnego na monokratyczny spowodowała osłabienie kompetencji
kontrolnych rady gminy (o tym więcej w następnym rozdziale).
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4. Organ stanowiąco–kontrolny gminy
Ustrój rady gminy, choć także ulegał pewnym modyfikacjom, to
miały one jednak znacznie mniejszy zakres. Dotyczyły one przede
wszystkim zmian liczebności składu tego organu kolegialnego. Pierwsza
taka zmiana została dokonana wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa,
o administracji rządowej w województwie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 497). Jednak zastosowanie tych przepisów zostało
w praktyce ograniczone do zera, bowiem jeszcze przed wyborami
samorządowymi z 2002 roku ponownie zmodyfikowano przepisy
określające liczebność rady gminy. Dokonała tego ustawa z dnia 15
lutego 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa,
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o referendum lokalnym (Dz. U. poz. 220).
Określony przez tę ustawę skład rady obowiązuje aż po dzień dzisiejszy,
z wyjątkiem modyfikacji wprowadzonej w roku 2015 a dotyczącej
zwiększenia liczebności rady w pierwszej kadencji po połączeniu się
gmin.
Podstawowe znaczenie w zakresie określenia funkcji rady
przypisać należy art. 15 ust. 1 u.s.g. Statuuje on normę, zgodnie z którą
rada pełni funkcje stanowiącą i kontrolną w gminie. Jak wskazuje
Wiesław Kisiel: „Powyższe dwie funkcje są odrębne merytorycznie
(stanowienie wyznacza przyszłe zachowania, kontrola zaś weryfikuje
czynności wcześniejsze), przez co są one wzajemnie komplementarne
i równie konieczne (nie wystarczy ustalać normy, trzeba także sprawdzać
ich wykonanie)”11.
Przywołany przepis art. 15 ust. 1 u.s.g. nie ma samodzielnie
charakteru przepisu kompetencyjnego. Takim przepisem może być art. 18
ust. 1 przywołanej ustawy, zgodnie z którym „do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej”. Przepis ten, upoważniający radę do
działania w konkretnych przypadkach, należy jednak odczytywać
w świetle wprowadzonego przez art. 169 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej rozdziału funkcjonalnego na organy
stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.
11

W. Kisiel, Komentarz do art. 15 u.s.g. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym.
Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010, pkt 2, s. 243-244.
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Przywołany przepis należy rozumieć w ten sposób, że jeśli ustawy
określają jakąś sprawę jako należącą do zakresu działania gminy
i równocześnie nie określają organu odpowiedzialnego za działanie
w tym zakresie to jeśli konkretna czynność mieści się w sferze
stanowienia prawa, za kompetentną w tym zakresie uznać należy radę
gminy.
Odnośnie do właściwości rady gminy, ustawodawca w samym
art. 18 ust. 2 u.s.g. określił szeroki katalog kompetencji tego organu.
Równocześnie zakres ten ulegał zmianom od 1990 roku. W 2002 roku
rada gminy straciła kompetencję do powoływania wójta i pozostałych
członków zarządu gminy (na jego wniosek), a także do odwoływania
zarządu gminy. W 2009 roku, wraz z wejściem w życie nowej ustawy
o pracownikach samorządowych rada została pozbawiona kompetencji
związanych z powoływaniem sekretarza gminy.
Piotr Dobosz w komentarzu do u.s.g12 dzieli kompetencje rady na
sześć kategorii, wyróżniając kompetencje:









organizacyjne, np. uchwalanie statutu gminy,
planistyczne, np. uchwalanie budżetu gminy, wieloletniej
prognozy finansowej, programów gospodarczych, podejmowanie
uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
finansowo – majątkowe, np. podejmowanie uchwał w sprawach
podatków, opłat lokalnych, czy zarządu mieniem komunalnym,
osobowe – powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy,
kierowniczo-kontrolne, np. przyjmowanie sprawozdań z pracy
wójta, stanowienie o kierunkach jego działań, podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium,
inne, np. podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic.

Na podstawie tego krótkiego przeglądu wybranych kompetencji
rady gminy można wskazać następujące funkcje tego organu:





ustrojodawcza,
stanowiąca (w tym prawodawcza),
kontrolna,
kreacyjna,

12

P. Dobosz, Komentarz do art. 18 u.s.g. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym.
Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010, pkt 1, s. 256-257.

144

P. Mroczkowski: Ustrój i kompetencje organów gminy w kontekście ich funkcji



opiniodawcza.

Pierwsza z wymienionych funkcji rady to funkcja ustrojodawcza.
Wynika ona z kompetencji rady do stanowienia statutu gminy, który jest
najważniejszym aktem prawa miejscowego w gminie, pomimo tego, że
jego moc obowiązująca jest taka sama, jak każdej uchwały rady. Statut
reguluje ustrój wewnętrzny gminy, organizację i tryb pracy jej organów.
Materia statutowa obejmować będzie między innymi tryb pracy rady,
zasady zwoływania sesji, regulację postępowania uchwałodawczego,
regulacje dotyczącą zasad tworzenia jednostek pomocniczych gminy.
Statut może także określać szczegółową organizację wewnętrzną rady,
np. poprzez dokładne określenie ile i jakie komisje winny być powołane
przez radę.
Funkcja stanowiąca rady obejmuje bardzo szeroki zakres spraw.
Rada, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi o wszystkich
sprawach istotnych z punku widzenia wspólnoty samorządowej. Zgodnie
z przepisami u.s.g. to do właściwości rady należy podejmowanie decyzji
m.in. w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, w sprawie stanowienia budżetu, określania sieci szkół,
ustanawiania podatków i opłat lokalnych i wielu innych. W ramach
funkcji stanowiącej można wyróżnić także funkcję prawodawczą.
W ramach wykonywania tejże organ ustanawia akty prawa miejscowego
– przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, adresowane do
wszystkich, którzy znajdują się na obszarze właściwości miejscowej
rady. Może ona uchwalać m.in. gminne przepisy porządkowe. Spośród
dwu organów gminy to rada, ze względu na jej przedstawicielski
charakter (wyrażający się m.in. w obowiązku utrzymywania stałej więzi
z mieszkańcami przez radnych) ma większą legitymację to stanowienia
prawa i podejmowania decyzji o ważnych sprawach dla gminy. Funkcja
ta należy równocześnie do istoty istnienia rady, a jej pozbawienie
przekreślałoby sens funkcjonowania tego organu.
Funkcja kontrolna rady wynika wprost z przepisów ustrojowych,
a dokładnie z art. 15 ust. 1 u.s.g. Kontrola oznacza „porównanie stanu
faktycznego ze stanem wymaganym i ustalenie ewentualnych
odstępstw”13. Rada sprawuje kontrolę funkcjonowania organu wykonawczego
oraz
podległych
mu
jednostek
organizacyjnych.
W ramach swojej funkcji kontrolnej rada ma prawo żądania składania
13

R. Czyżak, M. Czyżak, Kontrola w administracji publicznej – istota, cele
rodzaje, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 4/2003, s. 68.
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sprawozdań z działalności przez burmistrza, może przeprowadzać
kontrole w jednostkach organizacyjnych gminy, kierowane są do niej
sprawozdania z wykonania budżetu, podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium, może także podjąć uchwałę inicjującą przeprowadzenie
referendum w sprawie odwołania burmistrza. Ponadto każdy z radnych
ma prawo dostępu do dowodów księgowych i ksiąg inwentaryzacyjnych,
informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdań
z wykonania planu audytu. W kontekście funkcji kontrolnej rady należy
wskazać, że jej możliwości w tym zakresie znacząco osłabły po zmianie
zasad wyboru organu wykonawczego w 2002 roku. Przed tą datą rada
gminy, która była niezadowolona z efektów pracy zarządu gminy mogła
podjąć decyzję o jego odwołaniu. Obecnie najsilniejszym środkiem
kontroli ze strony rady jest możliwość podjęcia uchwały inicjującej
przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta. Uchwała taka
podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady w głosowaniu imiennym. Równocześnie, aby wynik takiego
referendum był wiążący konieczne jest spełnienie wymogu
frekwencyjnego, co powoduje, że referenda bardzo rzadko prowadzą do
odwołania organu wykonawczego gminy. O ile sama niewielka liczba
wójtów, których kadencja ulega skróceniu w wyniku przeprowadzonego
referendum nie jest wystarczającym argumentem za nieskutecznością
tego środka kontroli (wszak może wynikać z dobrej oceny pracy organu
wykonawczego przez mieszkańców) to jednak wysokość warunków,
które muszą być spełnione, aby skorzystanie przez radę z tego środka
kontroli było skuteczne, świadczy o niecelowości tak skonstruowanego
środka. Rada, podejmując ewentualną uchwałę w sprawie
przeprowadzenia referendum, musi liczyć się z trudnością w osiągnięciu
wymaganej frekwencji. Fakt ten jest bodźcem dla Rady,
przeciwdziałającym decyzji o przeprowadzeniu referendum w gminie
Przy okazji zmian w ustroju organu wykonawczego zmiany
w kompetencjach kontrolnych rady ograniczyły się do zastąpienia
kompetencji do odwołania zarządu możliwością zainicjowania
referendum w sprawie odwołania wójta. W tym zakresie de facto
znacząco ograniczono kompetencje kontrolne rady.
Funkcja kreacyjna rady została bardzo mocno ograniczona
w ostatnich latach, w związku z wprowadzeniem bezpośrednich wyborów
wójtów oraz zmianą trybu powoływania sekretarza gminy. Obecnie
sprowadza się ona wyłącznie do powoływania i odwoływania skarbnika
gminy na wniosek wójta. Dodatkowym ograniczeniem w tym zakresie
jest brak możliwości zainicjowania odwołania skarbnika gminy
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w sytuacji, kiedy rada negatywnie ocenia jego pracę. De lege ferenda
można postulować zmianę zasad obsadzania na to stanowisko, np.
poprzez wprowadzenie ograniczenia, że skarbnik gminy powoływany jest
na okres kadencji wójta a jego wybór powinien nastąpić nie później niż
w okresie 3 miesięcy od daty wyborów samorządowych albo możliwość
zainicjowania postępowania w sprawie odwołania skarbnika przez samą
radę. Zasadniczym motywem zmiany jest bardzo duże znaczenie
księgowego gminy dla prawidłowości gospodarki finansowej gminy. Jest
on bowiem głównym skarbnikiem budżetu gminy, udziela kontrasygnaty
w przypadku zaciągania zobowiązań przez gminę i jest wespół z wójtem
odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej gminy. W związku
z tym radzie powinny przysługiwać realne kompetencje w zakresie
kontroli jego działalności.
Ostatnia z funkcji gminy nie ma charakteru władczego. Rada
może być w niektórych przypadkach zobligowana przez przepisy prawa
do wyrażenia opinii w jakimś przedmiocie. Przykładem takiego wymogu
na gruncie u.s.g. jest wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic
gmin, jeśli zmiana taka ma nastąpić z inicjatywy Rady Ministrów albo
gminy sąsiedniej.
Podsumowując powyższe rozważania można wskazać, że rada
pełni w strukturze organów gminy kilka funkcji, wymienionych powyżej.
Ich wspólnym mianownikiem jest reprezentacja mieszkańców
i podejmowania decyzji w ich imieniu. To właśnie rada jest organem,
który składa się z przedstawicieli społeczności lokalnej (w wyborach
obowiązuje cenzus zamieszkania). Tak wybrani radni winni pochodzić
z rozmaitych środowisk w społeczności lokalnej, wszak ustawodawca
zwykły tak ukształtował mandat radnego, że nie ma on charakteru
profesjonalnego – radny nie pełni swojego mandatu zawodowo, a dieta
nie stanowi wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów sprawowania tego
mandatu. Radni rady gminy podejmują najbardziej istotne rozstrzygnięcia
z perspektywy mieszkańców gminy i w tym zakresie kompetencje rady
zostały określone prawidłowo. Równocześnie radni, jako posiadający
szczególne upoważnienie od mieszkańców, powinni mieć także prawo,
w ich imieniu, sprawować kontrolę nad organem wykonawczym i jego
aparatem pomocniczym. Jednak powyższa, skrócona analiza, pokazuje,
że wraz ze zmianą ustroju i zasad wyboru organu wykonawczego,
kompetencje kontrolne rady uległy znacznemu ograniczeniu.
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5. Podsumowanie
Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy ustrój
oraz kompetencje poszczególnych organów gminy pozwalają efektywnie
wykonywać przez te organy swoje funkcje. W tym celu najpierw
zbadano, które podmioty mogą zostać uznane za organy gminy.
W dalszej kolejności na podstawie całokształtu regulacji dotyczącej
poszczególnych organów odtworzono funkcje, jakie pełnią one
w strukturze organów gminy. W ostatnim etapie analizy podjęto się próby
odpowiedzi na postawione pytanie badawcze.
W kontekście powyższych rozważań bardzo mocno rysuje się
pytanie, czy zmiana ustroju organu wykonawczego gminy w świetle
powyższych funkcji była zasadna. Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie
znacząco przekracza ramy niniejszej pracy, zwłaszcza, że dyskusja na
temat ustroju organu wykonawczego gminy toczy się od przywrócenia
samorządu terytorialnego w roku 199014. Autor przychyla się do stanowiska, że zmiana ta była nieuzasadniona. Pomijając bardzo słabą jakość
uzasadnień poselskich projektów ustaw z roku 2001, które nie
przedstawiają przekonujących argumentów za zmianą, można wskazać
kilka argumentów wynikających z powyższych rozważań i analizy
ustroju wójta w kontekście całokształtu regulacji samorządowej.
Pierwszy argument dotyczyć będzie niespójności zasad wyboru wójta
oraz funkcji jaką pełni w strukturze organów samorządowych. Należy od
niego oczekiwać przede wszystkim odpowiednich kwalifikacji, które
pozwolą na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego. Ich
weryfikacja w procesie wyborczym jest trudna. Dużo łatwiej dokonać jest
jej w wyniku postępowania prowadzonego przed radą gminy. Silny
mandat społeczny, jaki posiada rada, czyni ją zdolną do podejmowania
nawet tak istotnych decyzji, jak wybór organu kolegialnego. Wskazać
należy, że rozwiązanie zastosowane na poziomie gminy jest niespójne
z rozwiązaniami przyjętymi w ustroju powiatu i województwa. De lege
ferenda należy rozważyć zmianę ustroju organu wykonawczego gminy,
dla przykładu zastąpienie organu monokratycznego trzyosobowym
zarządem gminy wybieranym przez radę gminy.

14
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Rzeczypospolitej Polskiej od reaktywacji samorządu terytorialnego w 1990 roku
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Cechy jednostki samorządu terytorialnego
Characteristics of local government unit

Abstrakt
Jednostki
samorządu
terytorialnego
posiadają
wiele
charakterystycznych
cech.
Jest
to
głównie
samodzielność,
praworządność, jawność, powszechność, pomocniczość czy umocowanie
prawne do wydawania miejscowych aktów prawnych. Są one przykładem
na ukazanie dekoncentracji i decentralizacji w Polsce, są nadzorowane
w specjalny sposób przez odpowiednie organy i finansowane na
podstawie odrębnych ustaw. Mogą one gospodarować mieniem oraz
realizują ideę demokracji bezpośredniej w państwie. Są podmiotem
prawa prywatnego i publicznego, wykonują zadania związane
z lokalnymi społecznościami. Cechy te wynikają nie tylko z Konstytucji,
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i wielu ustaw związanych
z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, ale także
z funkcjonowania tychże instytucji.
Słowa kluczowe:
Jednostki samorządu terytorialnego, samodzielność, praworządność,
jawność, powszechność, pomocniczość, subsydiarność, miejscowe akty
prawne, dekoncentracja, decentralizacja, nadzór, finansowanie,
gospodarowanie
mieniem,
demokracja
bezpośrednia,
lokalne
społeczności, Konstytucja, ustawy samorządowe, gmina, powiat,
województwo, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, zadania
publiczne, współdziałanie, związki, stowarzyszenia, organy, referendum
lokalne, konsultacje społeczne, wybory, prawo do informacji publicznej,
statut, uchwały, budżet, dochód
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Abstract
Local government units have many characteristic features. This is
mainly self-reliance, the rule of law, transparency, commonness,
subsidiarity and legitimacy to issue local legal acts. They are an example
of showing deconcentration and decentralisation in Poland, they are
supervised in a special way and funded on the basis of separate acts.
These units can manage the property and they realise the idea of
participatory democracy in the country. They are private and public law
entities, they perform tasks related to local communities. These features
results from the Constitution, European Charter of Local SelfGovernment and many other acts related to activity of local goverment
units, also from functioning of these institutions.
Key words:
Local government units, self-reliance, the rule of law, transparency,
commonness, subsidiarity, local legal acts, deconcentration,
decentralisation,
supervision,
funding,
property
management,
participatory democracy, local communities, the Constitution, local acts,
commune, county, province, European Charter of Local SelfGovernment, public tasks, cooperation, unions, associations, department,
local referendum, public consultations, elections, the right to public
information, statute, resolution, budget, income.

Jednostką samorządu terytorialnego nazywamy wspólnotę
samorządową, która funkcjonuje lokalnie lub regionalnie. Definicję
wspólnoty mieszkaniowej można odnaleźć w art. 16 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej1, który stanowi: „Ogół mieszkańców jednostek
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę
samorządową.” Sam samorząd terytorialny działa przez powołane w tym
celu jednostki oraz składa się z kilku elementów2. Element podmiotowy
zgodnie z powyższym artykułem stanowi wspólnota mieszkańców na
danym terenie. O elemencie przedmiotowym decyduje terytorium, czyli
zasięg jakim obejmuje dana gmina, powiat czy województwo. Zgodnie
z tym podziałem można zatem mówić o trójszczeblowości jednostek
samorządu terytorialnego. Taki zasadniczy podział terytorialny w pań-

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr
78 poz. 483).
2
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 167-169.
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stwie obowiązuje dzięki reformie z 1999 roku3 i ma swoje umocowanie
w Konstytucji RP (art. 15 ust. 2 i art. 164). Jednostki samorządu
terytorialnego posiadają także inne elementy konstrukcyjne (np.
określone zadania czy sposób nadzoru nad nimi) oraz swoje
charakterystyczne cechy, które można wyinterpretować z samej ustawy
zasadniczej, innych ustaw 4 , Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (zwana dalej EKST), statutów tych jednostek, bądź na podstawie
funkcjonowania tychże instytucji.
Zadania jednostek samorządu terytorialnego
Aby zacząć rozważania na temat cech tych jednostek, warto
wspomnieć o ich odpowiednich zadaniach, a także organach, na których
ciąży obowiązek ich wykonania. Zadania te określone są w ustawach:
o samorządzie gminnym, powiatowym (zwana dalej u.s.p.)
i województwa; są częścią zadań z zakresu władzy wykonawczej 5 .
Ustawodawca wskazuje ogólnie cele, które ma za zadanie spełnić
samorząd, a także ustala kierunki jego działań. Pod uwagę musi być
wzięty jednak także zakres rzeczowy spraw należący do danej jednostki
samorządu terytorialnego. W art. 2 ust. 1 i art. 10 ustawy o samorządzie
gminnym (zwanej dalej u.s.g.) określa się je jako „zadania publiczne”,
które jednostka musi wypełniać. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 roku 6 : ,,Wszystkie zadania
samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych w tym
znaczeniu, że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności czy to
lokalnych, w wypadku zadań własnych, czy zorganizowanego w państwo
całego społeczeństwa, jak w wypadku zadań zleconych”. Zadania te
dzielą się zatem na własne (obligatoryjne lub fakultatywne, co wynika
z art. 7 ust. 2 u.s.g.) i zlecone (przekazane przez ustawę lub wykonywane
na drodze porozumień). Zadania własne dotyczą głównie zaspokajania
potrzeb danej wspólnoty, realizowane są z własnych środków
3

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96 poz. 603).
4
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16 poz.
95), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr
91 poz. 578) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. nr 91 poz. 576).
5
W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa
2016, s. 403.
6
Uchwała, Trybunał Konstytucyjny, 27 września 1994 roku, W 10/93, OTK
1994, nr 2, poz. 191-194.
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finansowych, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność,
zgodnie z zasadą samodzielności. Zadania zlecone wynikają natomiast
z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, wymagają odpowiedniego upoważnienia
i odpowiedzialność za ich realizację ponosi administracja rządowa.
Funkcje te jednostki samorządu terytorialnego wykonują przez
swoje organy, które dzielą się na dwie grupy: organy stanowiące
i kontrolne, organy wykonawcze. W gminie jest to odpowiednio rada
gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta)7, w powiecie rada powiatu
oraz zarząd powiatu8, a w województwie sejmik województwa i zarząd
województwa9.
Wieloaspektowa samodzielność
Jednostki samorządu terytorialnego (zwane dalej także jst)
posiadają wiele charakterystycznych cech, które wyróżniają je na tle
innych tworów prawnych. Przykładem może być wcześniej wspomniana
już samodzielność zadaniowa tych organów, czyli działanie we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność10. O tej cesze stanowi także Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (art. 4) i polega na tym, że
społeczności lokalne mają w zakresie określonym prawem swobodę
działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji
lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów. Kompetencje te
powinny mieć charakter całkowity i wyłączny, a ich ograniczenie
możliwe jest tylko w zakresie przewidzianym prawem. Podobny sposób
unormowania przewiduje art. 169 ust. 4 Konstytucji, wedle którego ustrój
wewnętrzny tychże jednostek określają, w granicach ustaw, ich organy
stanowiące. W tym przypadku mamy do czynienia zatem
z samodzielnością ustrojową.
Można również wyróżnić inne aspekty samodzielności,
mianowicie finansową i podatkową. Pierwsza z nich polega na tym, że
jednostki te mają udział w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań (art. 167 ust.1 Konstytucji). Druga zaś na tym,
7

Art. 11a ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).
8
Art. 8 ust. 2, art. 9 ust 1 i art. 26 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578).
9
Art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U.
1998 nr 91 poz. 576).
10
Art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku (Dz.U. nr 78 poz. 483).
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że mają one prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych,
ale w zakresie w jakim pozwala na to ustawa (art. 168). Niektórzy
prawnicy jak prof. Jan Zimmermann11 jako aspekt samodzielności uznają
także fakt, że przepisy nadają jednostkom samorządu terytorialnego
osobowość prawną w rozumieniu prawa prywatnego. Twierdzenie to
poparte jest argumentem, że z tego tytułu jednostkom przysługuje prawo
własności oraz inne prawa majątkowe, co stanowi o ich samodzielności.
Jednostki samorządu terytorialnego są niezależne także od innych
organów (np. rządowych), a samodzielność ta chroniona jest na drodze
sądowej, o czym świadczy art. 11 EKST. Wszelkie te aspekty
samodzielności nie mają natomiast charakteru absolutnego, o czym
stwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny: ,,Samodzielność
jednostki samorządu terytorialnego nie jest wartością absolutną, jest to
samodzielność określona jako samodzielność w ramach prawa lub
samodzielność w ramach nadzoru12.”
Niektórzy autorzy jako wyjątek od zasady samodzielności uznają
proces współdziałania w strukturach samorządowych. Co do zasady
organy jst są niezależnymi od siebie tworami, jednak mogą one
współpracować w różnych formach prawnych13. O owym współdziałaniu
mówi art. 10 ust. 1 u.s.g. Ponadto art. 172 ust. 1 i 2 Konstytucji zapewnia
jednostkom samorządu terytorialnego prawo zrzeszania się, także
w aspekcie międzynarodowym, co potwierdza art. 10 EKST.
Ustawodawstwo w Polsce przewiduje dwie formy zrzeszania się tych
jednostek: związki gmin i powiatów (rozdział VII u.s.g.), a także
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (rozdział VIII).
Związki międzygminne powstają na mocy uchwał rad gmin, w celu
wspólnego wykonywania zadań publicznych, mają własny statut
i organy, podejmują uchwały, posiadają osobowość prawną.
Stowarzyszenia wymagają co najmniej trzech założycieli i tworzone są
w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych
interesów. Możliwe jest także współdziałanie jednostek w formie
porozumienia międzygminnego (art. 74 u.s.g.) czy udzielania pomocy
innym jednostkom. Wszystkie te procesy nie stanowią jednak
o całkowitym odejściu od zasady samodzielności, gdyż jednostki te nie
11

J. Zimmermann, Op. Cit., s. 174.
Wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 5 marca 2013r., II OSK 135/13.
13
Por. M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego, Warszawa 2008; Formy współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
12
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tracą swojej osobowości prawnej po wstąpieniu do związku lub
stowarzyszenia, a także nie ubywa im wcześniejszych praw czy
obowiązków. Potwierdza to utrwalona linia orzecznicza, której
przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego14 mówiący, że związek
komunalny nie jest ,,jednostką wyspecjalizowaną, zawodowo trudniącą
się wykonywaniem powierzonych mu zadań, lecz organizacją gmin
umożliwiającą im połączenie sił w celu łatwiejszego i o większej skali
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot gminnych”.
Z mocy prawa i na podstawie prawa
Kolejną cechą jednostek samorządu terytorialnego jest ich
praworządność. Powstają one bowiem z mocy prawa i działają na
podstawie prawa. Umocowanie tej zasady występuje w art. 4 ust.1 u.s.g
czy też w art. 3 ust.1 u.s.p. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie gmin
i powiatów, ustalanie ich granic, nazw oraz siedzib władz następuje
bowiem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Województwa
powstają natomiast na mocy ustawy. Akty prawne, na których podstawie
działają jednostki samorządu terytorialnego to przede wszystkim
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział VII), trzy ustawy
o samorządach, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, umowy
międzynarodowe, w niewielkiej części prawo Unii Europejskiej, ustawa
o gospodarce komunalnej 15, statuty tych jednostek, ustawa o finansach
publicznych16 oraz inne ustawy finansowe17.
Decentralizacja oraz dekoncentracja
Jednostki samorządu terytorialnego są doskonałym przykładem
na ukazanie decentralizacji w Polsce, czyli jak zaznaczył Trybunał
Konstytucyjny idei ,,której celem jest przekazywanie kompetencji władzy
państwowej organom jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionym
w sposób demokratyczny przez społeczności lokalne18”. Także art. 15 ust.
1 Konstytucji RP zapewnia decentralizację władzy publicznej, co
14

Wyrok, Sąd Najwyższy, 6 maja 2011 roku, II CSK 409/10.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr
9 poz. 43).
16
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016
poz. 1870).
17
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności,
Warszawa 2014, s. 98-129.
18
Wyrok, Trybunał Konstytucyjny, 3 listopada 2006 roku, K 31/06, OTK-A
2006, nr 10, poz. 147.
15
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w rezultacie dowodzi, że samorząd terytorialny stanowi podstawową
formułę decentralizacji władzy publicznej i narzędzie uspołecznienia
wykonywania władzy publicznej. Tego rodzaju dualizm wymaga
odpowiedniego podziału zadań. Na administracji państwowej ciąży
obowiązek zajmowania się sprawami o charakterze ogólnopaństwowym,
natomiast samorząd zajmuje się sprawami o znaczeniu lokalnym.
Z jednostkami samorządu terytorialnego może wiązać się również
zjawisko dekoncentracji, czyli procesu przesuwania kompetencji
z jednego podmiotu na drugi lub z jednego na kilka podmiotów19. Wymagane jest przeniesienie na organy niższe albo równorzędne
(dekoncentracja terytorialna, resortowa albo skośna), w drodze ustawy
lub aktu normatywnego organu. Duże znaczenie ma również zachowanie
nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich dotyczącej realizacji
tych kompetencji, co poszerza zasięg stosunków zależności
hierarchicznej. Przykładem dekoncentracji może być np. przekazanie
uprawnień do załatwiania niektórych spraw oddziałom terenowym którejś
z agencji rządowych.
Rola jednostek
bezpośredniej

samorządu

terytorialnego

w

demokracji

Gdyby szukać przykładów na realizację idei demokracji
bezpośredniej w państwie, nie sposób nie wspomnieć o znaczącej roli jst.
Demokracja bezpośrednia może przybrać postać badania opinii
publicznej, stanowi swego rodzaju zjawisko prawne i zgodnie z art. 4
Konstytucji stanowi jedną z podstawowych form wykonywania władzy.
Idea ta realizowana jest przede wszystkim przez referenda lokalne,
obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz konsultacje społeczne20.
Ustawa o referendum lokalnym 21 zawiera w art. 2 ust. 1 i 2
definicję referendum, czyli zjawiska, w którym ,,mieszkańcy jednostki
samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej
wyrażają w drodze głosowania swoją wolę w sprawie odwołania organu
stanowiącego tej jednostki, co do sposobu rozstrzygania sprawy
dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji
organów danej jednostki, w innych istotnych sprawach, dotyczących
19

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005.
Zob. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M.
Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012.
21
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88
poz. 985).
20
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społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę
wspólnotę”. Przedmiotem referendum gminnego może być odwołanie
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czy samoopodatkowanie się
mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań
i kompetencji organów gminy. Zgodnie z wyrokiem WSA
w Warszawie 22 : ,,Kryterium wyznaczającym przedmiot rozstrzygania
w drodze referendum lokalnego jest zakres zadań i kompetencji organów
danej jednostki samorządu terytorialnego.” Według art. 55 ustawy
o referendum lokalnym referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a w sprawie
odwołania organu jst pochodzącego z wyborów bezpośrednich – nie
mniej niż 3/5 biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Samo
referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie pozytywnej lub
negatywnej odpowiedzi na pytanie/pytania, bądź też na dokonywaniu
wyboru między podanymi opcjami. Może być ono przeprowadzone
z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
bądź też na wniosek mieszkańców23.
Innym przykładem na funkcjonowanie demokracji bezpośredniej
dzięki instytucjom samorządów jest obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza 24 . Nie jest ona wprawdzie zawarta w obowiązującym
ustawodawstwie,
jednak
dotyczy
procedury
uchwałodawczej
przeprowadzonej przez organ stanowiący samorządu i jest przewidziana
w statutach gmin na terenie całej Polski, np. Gdańsk, Gdynia, Katowice,
Sopot, Toruń czy Warszawa. Ta instytucja jednak budzi wiele
wątpliwości co do podstaw prawnych regulowania tego typu materii
w statucie jst. Wiele razy brak akceptacji dla tego typu inicjatyw
przejawiały sądy w swoich wyrokach, przykładem może być wyrok
wojewódzkiego sądu administracyjnego w Olsztynie z dnia 28
października 2008 roku25 . Zgodnie z tezą powyższego orzeczenia rada
gminy nie ma kompetencji, by w statucie ustanowić prawo do inicjatywy
uchwałodawczej dla mieszkańców wspólnoty samorządowej.

22

Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 29 listopada 2011
roku, II SA/Wa 2187/11.
23
Rozdział 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku
(Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985).
24
H. Izdebski, Op. Cit., s. 241-245.
25
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, 28 października 2008
roku, II SA/Ol 737/08.
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Bardziej klarownym przykładem są zdecydowanie konsultacje
społeczne, które przewiduje nawet Europejska Karta Samorządu
Terytorialnego. W artykule 4 ustęp 6 dopuszcza konsultacje o tyle, o ile
jest to możliwe, we właściwym czasie, odpowiednim trybie, w trakcie
opracowywania planów oraz podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach bezpośrednio dotyczących społeczności lokalnych. Konsultacje
te dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Pierwsze z nich dotyczą
przypadków wyraźnie przewidzianych w ustawach i są to: tworzenie,
łączenie, podział i znoszenie gmin oraz powiatów i ustalanie ich granic;
nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego
granic; ustalania i zmiany nazwy gmin oraz powiatów, a także ustalania
ich nazwy; tworzenia jednostek pomocniczych w gminie. Fakultatywne
natomiast są związane z innymi sprawami ważnymi dla danej jednostki
samorządu terytorialnego (art. 5a u.s.g.) Zasady i tryb przeprowadzania
tych konsultacji z mieszkańcami gminy są określone w odpowiedniej
uchwale rady gminy. Ustawa zatem nie reguluje formy przeprowadzania
konsultacji, pozostawiając to w kompetencji rady. Przykładem może być
przeprowadzenie ankiety lub wykorzystanie środków masowego
przekazu 26 . Orzecznictwo stoi natomiast na stanowisku, że wynik tak
przeprowadzonych konsultacji społecznych nie jest wiążący, a jedynie
opiniodawczy dla organu27.
Subsydiarność
Następną z cech jednostek samorządu terytorialnego jest zasada
subsydiarności, nazywana też w literaturze zasadą pomocniczości.
Została ona określona także w art. 4 ust. 3 EKST, który stanowi że
,,generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić
przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej
obywateli. Powierzając te funkcję innemu organowi władzy, należy
uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności oraz
gospodarności”. W drodze wykładni należy zatem rozumieć, że zgodnie
z tą zasadą, władza wyższego szczebla powinna realizować wyłącznie te
zadania, które których władza na niższym szczeblu nie jest w stanie
wykonać. Odgrywa ona rolę w kwestii określenia zadań publicznych,
dokonania ich rozdziału między różne szczeble władzy oraz
zdefiniowania podstawowych zasad ich wykonywania. Zasada ta
wyrażona jest także w art. 163 Konstytucji, według którego samorząd
26

Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 158.
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 4 grudnia 2007
roku, III SA/Wr 491/07.
27
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terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie są zastrzeżone przez
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Kontynuację znajdziemy w art. 164 ust. 3 Konstytucji, gdzie znajduje się
domniemanie kompetencji gminy, która wykonuje wszystkie zadania
samorządu terytorialnego, które nie są zastrzeżone dla innych jst.
Rozwiązanie to zostało powtórzone także w artykule 6 u.s.g.
Pomocniczość ma zatem nierozerwalny związek z jedną z poprzednich
zasad, czyli decentralizacją władzy publicznej, ponieważ tworzy warunki
do rozwoju administracji zdecentralizowanej.
Aspekt społeczny
W katalogu cech jednostek samorządu terytorialnego można
wyróżnić także jawność i powszechność. Samorząd stanowi część
systemu władz publicznych i polega na wykonywaniu zadań publicznych
przez zrzeszenia (czyli wspólnoty) obywateli lub innych podmiotów
prawa. Widoczny w tej kwestii jest zatem aspekt społeczny działania
samorządu. Działa on bowiem przez swoich obywateli, w sposób jawny
i powszechny. Dobrym przykładem na zobrazowanie tej cechy są wybory
do organów samorządowych. W przypadku rady gminy, zgodnie z art.
169 ust. 2 Konstytucji, wybory do organów stanowiących są powszechne,
równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Szczegółowe
zasady ich przeprowadzania określają odrębne ustawy, czyli Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw28. Akt ten
zawiera zasady prawa wyborczego, podziału terytorialnego przy
wyborach, informacje dotyczące spisów wyborców, powołanych
komisarzy i komisji, zgłaszania odpowiednich kandydatów, prowadzenia
kampanii wyborczej czy też ogłaszania ich wyników. Na ich czele stoi
przewodniczący rady gminy, który zgodnie z wyrokiem WSA we
Wrocławiu ,,nie jest organem gminy, ale pełni funkcje organizacyjne
w radzie, przy czym jego prawa i obowiązki związane z wewnętrznym
funkcjonowaniem rady pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki
wywodzące się z jego mandatu radnego 29 ”. Innym z aspektów związanych z powszechnością i jawnością działań jst jest prawo do informacji
publicznej. Unormowanie tego aspektu znajdujemy w art. 11b u.s.g., art.
8a u.s.p. i art. 15a u.s.w. Według nich działalność organów jednostek
samorządu terytorialnego jest jawna, a ograniczenie jej może wynikać
28

Ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw z dnia 16 lipca 1998 roku (Dz.U. nr 95 poz. 602).
29
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 20 maja 2005 roku,
III SA/Wr 26/04, NZS 2006, nr 2, poz. 31.
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wyłącznie z ustaw; jawność ta obejmuje głownie prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje organu stanowiącego oraz
dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych
(także protokołów posiedzeń organów i komisji); a zasady dostępu
i korzystania określa statut jednostki samorządu terytorialnego. Jawność
dotyczy także gospodarki finansowej, co potwierdza między innymi art.
61 u.s.g. Ustawy samorządowe nakładają obowiązek niezwłocznego
ogłoszenia uchwały budżetowej, obowiązek jawności debaty budżetowej
czy też sprawozdania z wykonania budżetu. Odwołania znajdziemy
również w innych ustawach, np. w art. 33 i 34 ustawy o finansach
publicznych, które gwarantują jawność gospodarki środkami
publicznymi. W artykule 61 Konstytucji znajduje się ogólna zasada
konstytucyjna, która mówi o tym, że obywatel ma prawo uzyskiwania
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Ustawodawcy wolno jest jednak
ograniczyć powyższe prawa w określonych przypadkach (,,wyłącznie ze
względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa” – art. 61
ust. 3). Można zatem uznać, że prawo do dostępu do informacji
publicznej stanowi zasadę, a jego ograniczenie tylko wyjątek od tej
zasady. Informacje te powinny być udostępniane, jeśli to tylko możliwe,
niezwłocznie i nie trzeba wykazywać się interesem prawnym lub
faktycznym przy ich pozyskiwaniu. Dużą rolę w tym procesie odgrywa
urzędowy publikator – Biuletyn Informacji publicznej, w którym
podmioty zobowiązane są do udostępniania odpowiednich informacji
w zakresie wskazanym w ustawie30. Odmowa udostępnienia informacji
wymaga zaś formy decyzji administracyjnej.
Miejscowe akty prawne
Umocowanie prawne do wydawania własnych aktów prawnych
to kolejna z cech jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie
z artykułem 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego, które są
wydawane m.in. przez organy samorządu terytorialnego, także są
źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania tych
organów. Podobnie jak w przypadku innych aktów prawnych, warunkiem

30

Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. nr 112 poz. 1198).
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wejścia w życie tych aktów jest ich ogłoszenie31. Zasady i tryb ich wydawania, a także ogłaszania określa ustawa. Poza tym, organy samorządu
terytorialnego
ustanawiają
powyższe
akty
na
podstawie
i w graniach zawartych w ustawie32. Jednym z warunków, jakie muszą
spełnić akty prawa miejscowego, jest ich zgodność z przepisami wyższej
rangi
(tzn.
Konstytucja,
ustawy,
rozporządzenia,
umowy
międzynarodowe). Aspekt ten jest jednym z przedmiotów nadzoru, jaki
jest pełniony nad jednostkami samorządu terytorialnego. Akty prawne
wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać
odpowiednie normy przejściowe, a także pełnią odpowiednią rolę
w hierarchii aktów prawnych w Polsce. Na ten temat funkcjonuje bogata
linia orzecznicza: ,,W ocenie Sądu niedopuszczalne jest, by przepisy
prawa miejscowego, będąc przepisami podustawowymi, wykraczały poza
unormowania ustawowe czy je powielały. […] Dopuszczalny zakres
prawotwórstwa lokalnego uwzględniać musi jedną z fundamentalnych
zasad, a mianowicie to, że akty prawa miejscowego to zawsze akty
podustawowe, o charakterze wykonawczym do ustawy. Przepis
wykonawczy może ze swej istoty jedynie "wykonywać" ustawę, a więc ją
uzupełniać, nie może natomiast jej "powtarzać", czy regulować kwestii,
które są regulowane w ustawie 33 ”. Powszechnie uznane jest zatem, że
akty te mają jedynie charakter podustawowy, więc muszą się one mieścić
się w przedmiocie regulacji danej ustawy.
Tryb wydawania miejscowych aktów prawnych regulują trzy
samorządowe ustawy ustrojowe 34 . Ustawa o samorządzie gminnym
wprost wskazuje w jakim zakresie organy gminy mogą wydawać akty
prawa miejscowego, ustawa o samorządzie powiatowym używa tylko
egzemplifikacji, a ustawa o samorządzie wojewódzkim nie wymienia
wcale materii tych aktów, odsyła tylko do właściwych upoważnień
i przepisów wewnątrzustawowych. Warto wspomnieć, że akty prawa
miejscowego wydawane są przez organy stanowiące danej jednostki
w formie uchwał. Wyjątkiem są przepisy porządkowe, bowiem
w przypadku niecierpiącym zwłoki w gminie może je wydać wójt
w formie zarządzenia35, jednak podlegają one zatwierdzeniu na najbliż31

Art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78 poz.
483).
32
H. Izdebski, Op. Cit., s. 407.
33
Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, 17 czerwca 2013
roku, I SA/GI 298/13.
34
Rozdział 4 u.s.g., rozdział 4 u.s.p. i rozdział 8 u.s.w.
35
Art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
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szej sesji rady gminy. W powiecie prawo do tego ma zarząd powiatu.
Akty takie jak uchwały budżetowe, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego czy też np. zgoda rady gminy na
przyjęcie do prowadzenia zadań publicznych powierzonych przez inną
gminę36, nie są aktami prawa miejscowego. Szczególnym rodzajem miejscowego aktu prawnego jest natomiast statut jednostki samorządu
terytorialnego. Decyduje on o podstawie prawnej funkcjonowania
organów tejże jednostki i reguluje zagadnienia ustrojowe dotyczące danej
jednostki. Statuty decydują w pewnym stopniu o przeniesieniu uprawnień
państwowych na wspólnoty samorządowe i stanowią o tzw. ,,autonomii
statutowej”. Może on zawierać także inne elementy, np. uregulowania
dotyczące petycji37.
Ogłaszanie miejscowych aktów prawnych reguluje ustawa z 20
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych. W artykule 13 wymienione są kategorie aktów
prawnych, które podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym i są to między innymi akty prawa miejscowego, a w tym
statuty. Wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
chyba że akt określa inny termin. Wyjątkiem po raz kolejny są przepisy
porządkowe, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia,
a w uzasadnionych przypadkach w terminie krótszym. Dodatkowo,
podlegają one także ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Artykuł 101 i 102 u.s.g. wprowadzają także obywatelskie prawo
zaskarżania uchwał samorządu terytorialnego. Każdy, czyj interes
prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem,
podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji
publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu
administracyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd orzekał już w tej
sprawie i skargę oddalił lub też dany akt stanowi decyzję indywidualną
w sprawach z zakresu administracji publicznej. Skutkiem takiej skargi
może być stwierdzenie nieważności danego miejscowego aktu prawnego
w całości lub części, a również stwierdzenie, że akt ten został wydany
36

Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda Podlaski, 13 września 2005 roku,
,,Wspólnota” 2005, nr 23, s. 44-45.
37
Strona Internetowa LEX Samorząd, http://www.samorzad.lex.pl/, ,,Statut
jednostki samorządu terytorialnego może zawierać uregulowania dot. petycji”,
dostęp 22.09.2017.
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z naruszeniem prawa. Widoczny jest zatem kolejny społeczny aspekt
w działalności jednostek samorządu terytorialnego, co potwierdza ich
powszechny charakter.
Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Charakterystyczny sposób nadzoru jest kolejną z cech, jaka wiąże
się z jednostkami samorządu terytorialnego. Proces nadzoru oznacza
uprawnienie do władczego wkraczania przez organ nadzorczy
w samodzielną działalność organu nadzorowanego, w przypadkach
określonych w ustawie. Jego podstawowe zasady można wyinterpretować
już z artykułu 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, który
stanowi, że wszelka kontrola administracyjna społeczności lokalnych
może być dokonywana wyłącznie w sposób oraz w przypadkach
określonych w Konstytucji lub w ustawie. Co więcej, powinna ona mięć
na celu jedynie zapewnienie przestrzegania prawa i zasad
konstytucyjnych. W związku z tym należy rozumieć, że nadzór powinien
być przede wszystkim oparty na kryterium legalności. Podobne
rozwiązanie przewiduje Konstytucja RP 38 , która wprowadza legalność
jako kryterium nadzoru nad jst. Powtórzone to zostało także w ustawach
samorządowych 39 , gdzie jedynie określenie ,,legalność” zostało zamienione na ,,zgodność z prawem”. Widoczne jest odejście od drugiego
z możliwych kryteriów nadzoru, czyli celowości.
W artykule 171 ust. 2 Konstytucji określone są organy nadzoru
nad jednostkami samorządu terytorialnego. Są to Prezes Rady Ministrów
oraz wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych 40 regionalne izby
obrachunkowe. Ustęp trzeci tego artykułu przewiduje także, że Sejm na
wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący
samorządu terytorialnego, jeśli rażąco narusza on Konstytucję lub
ustawy. Jeśli chodzi o zakres nadzoru, to przepisy ustaw samorządowych
przewidują, że ,,organy nadzoru mogą wkraczać w działalność (…) tylko
w przypadkach określonych ustawami41”.

38

Art. 71 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78 poz.
483).
39
Art. 85 u.s.g., art. 76 u.s.p i art. 78 u.s.w.
40
Wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny, 29 listopada 2007 roku, II GSK
261/07, nr 3, poz. 73.
41
Art. 87 u.s.g., art. 76 ust. 2 u.s.p. i art. 78 ust. 2 u.s.w.
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Środki nadzoru zależne są od właściwości organu. W przypadku
regionalnych izb obrachunkowych 42 , mogą one stwierdzić nieważność
tych aktów lub wskazać, że wydano je z naruszeniem prawa. Prezes Rady
Ministrów nie dokonuje nadzoru w sposób ciągły, nieprzerwany z racji
funkcji, jaką pełni w państwie. Jego środki nadzoru mają wyjątkowy
charakter i dotyczą głównie rozwiązania danego organu (jak wskazano
wyżej), odwołania organu czy też zawieszenia jego działania.
Ponadto, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania,
w polskim systemie występują także organy zwane samorządowymi
kolegiami odwoławczymi, które rozpatrują odwołania od decyzji
i zażalenia na postępowania administracyjne i mają niektóre kompetencje
nadzorcze w postępowaniu administracyjnym. Mają one cechy organów
samorządu terytorialnego, głównie w zakresie kompetencji jst, według
ustawy – są one nazywane organami wyższego stopnia wobec organów
samorządu43 i mają kompetencje nadzorcze nad ich działalnością administracyjną44.
Sposób finansowania
Aby w pełni określić podstawowe cechy jst, nie sposób nie
wspomnieć o finansowaniu tych jednostek. Materia ta została
uregulowana przede wszystkim w artykule 167 i 168 Konstytucji RP oraz
art. 9 EKST. Jednostki te mają udział w dochodach publicznych
odpowiedni do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań
i kompetencji następują zgodnie ze zmianami w podziale dochodów
publicznych. Zauważalna jest tutaj zasada adekwatności, która wyrażona
jest także w ust. 2 art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Zgodnie z tym artykułem ,,wysokość zasobów finansowych społeczności
lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych
im przez Konstytucję lub przez prawo”.
Dochody jst dzielą się natomiast na dochody własne, subwencje
ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Artykuł 168 Konstytucji
stanowi, jak już wcześniej wspomniano w przypadku zasady
samodzielności, że jst mogą ustalać wysokość podatków i opłat
42

Funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. nr 85 poz. 428).
43
Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych
kolegiach odwoławczych (Dz.U. nr 122 poz. 593).
44
J. Zimmermann, Op. Cit., s. 240.
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lokalnych, ale tylko w zakresie ustalonym w ustawie. Podobne
rozwiązanie przewiduje także ust. 3 ust. 9 EKST. Dużą rolę pełni także
ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, która
reguluje budżet jednostek sektora finansów publicznych. Jednymi z nich
są niewątpliwie jednostki samorządu terytorialnego. Według art. 9
powyższej ustawy do jednostek samorządowych zaliczamy m.in.
jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe,
samorządowe zakłady budżetowe czy samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej.
Artykuł 211 wspomina natomiast o tym, że podstawę gospodarki
finansowej jst stanowią uchwały budżetowe. Są one rocznym planem
dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów jednostki. Dochody
stanowią głównie daniny publiczne (podatki, składki, opłaty) i inne
dochody, a przychody pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych,
prywatyzacji majątku, spłat pożyczek itd. Wydatki budżetu są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach,
a rozchody na operacje zwrotne, głównie spłaty zaciągniętych kredytów
czy pożyczek45. Poza nią tworzy się także wieloletnią prognozę finansową46, na co najmniej trzy następne lata. Za prawidłową gospodarkę finansową danej jednostki odpowiada jej organ wykonawczy.
Proces nabywania mienia przez jst
Ostatnią z cech jednostek samorządu terytorialnego związana jest
z możliwością nabywania i gospodarowania mieniem przez te jednostki.
Zgodnie z artykułem 44 Kodeksu cywilnego47 mienie stanowią własność
i inne prawa majątkowe. Jst posiadają mienie samorządowe, zwane też
komunalnym, które stanowi kategorię mienia publicznego. Wynika to
z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawnymi
i mogą nabywać mienie w drodze czynności prawnych. Według artykułu
44 u.s.g. nabycie mienia komunalnego w gminie może nastąpić m.in. na
podstawie ustawy, przez przekazanie gminie mienia, w wyniku
działalności gospodarczej albo przez inne czynności prawne.

45

Por. E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego
jako beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2012, str. 58-75.
46
Dział V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
poz. 1870).
47
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1994 nr 16 poz.
93).
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Zarówno ustawa gminna jak i powiatowa posiadają przepisy
twierdzące, że czynności związane z mieniem komunalnym powinny być
wykonywane z zachowaniem szczególnej staranności. W gminie
oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem składa wójt albo
upoważniony przez niego zastępca48, w powiecie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd, lub
upoważniona przez nich osoba49, a w województwie oświadczenia woli
składa marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa,
chyba że statut województwa stanowi inaczej50. Widoczna jest wówczas
realizacja zasady samodzielności, gdyż podmioty mienia komunalnego
samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania mienia.
Podsumowanie
Reasumując, jednostki samorządu terytorialnego posiadają wiele
charakterystycznych cech, które wyróżniają je na tle innych tworów
prawnych. Za najważniejsze z nich należy uznać ich wieloaspektową
samodzielność, praworządność, pomocniczość, jawność, powszechność
czy umocowanie do wydawania miejscowych aktów prawnych.
Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego są doskonałym
przykładem na ukazanie zjawiska decentralizacji i dekoncentracji
w Polsce. Mają one cechy pozwalające na stwierdzenie, że są
podmiotami prawa prywatnego i publicznego, są nadzorowane
w specjalny sposób przez odpowiednie organy i finansowane na
podstawie odrębnych ustaw 51 . Realizują także ideę demokracji
bezpośredniej w państwie, widoczny jest aspekt społeczny w tych
jednostkach i mogą one nabywać i gospodarować mieniem. Wszystkie te
cechy zawarte są nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale
także wielu innych ustawach, które regulują ich funkcjonowanie. Są one
niezbędnym elementem w demokratycznym państwie i pozwalają na
zbliżenie władzy do obywatela, wykonując zadania związane z lokalnymi
społecznościami. Przyczyniają się do odciążenia administracji rządowej
i ich znaczenie w kolejnych latach może jeszcze bardziej wzrosnąć.

48

Artykuł 46 u.s.g.
Artykuł 48 u.s.p.
50
Artykuł 57 u.s.w.
51
M.in. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966).
49
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Współpraca międzynarodowa samorządu
terytorialnego w Polsce. Szanse i bariery
International cooperation of local government in Poland.
Opportunities and barriers

Abstrakt
Współpraca międzynarodowa realizowana przez samorząd
terytorialny w Polsce to wyraz pełnego zaangażowania władz wszystkich
szczebli w budowanie pozycji kraju na arenie międzynarodowej.
Pojawiające się szanse pozwalają na wypracowanie pozycji regionu poza
granicami kraju, co znajduje swoje odzwierciedlenie również
w postrzeganiu państwa. Bariery stanowią pozostałość ewolucyjną
związaną z koniecznością dostosowania do współczesnych oczekiwań,
zarówno na poziomie krajowym, jak międzynarodowym.
Słowa kluczowe:
współpraca międzynarodowa, samorząd terytorialny, inicjatywa
obywatelska, prawo krajowe, prawo międzynarodowe, szanse, bariery
Abstract
International cooperation provided by local governments in
Poland results from an absolute all-level authorities involvement in the
building-up of the State place in international arena. Arising opportunities
enable locals to build-up a particular region status abroad, which is also
reflected in the perception of the whole country. Obstacles constitute an
evolutionary remnant associated with the necessity to adapt to citizens’
contemporary expectations, both at the national and international levels.
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Wstęp
Samorząd terytorialny to forma administracji publicznej, jak
również organizacji społeczności lokalnej. Stanowi przykład
„pośrednika” pomiędzy państwem, a obywatelami. Budowany jest przez
mieszkańców określonego terytorium, a władza samorządowa ma za
zadanie reprezentować jego interesy. Prawidłowe funkcjonowanie
samorządu to podstawa dla współczesnej dyplomacji. Warto zauważyć, iż
zmiany zachodzące na arenie politycznej powodują każdorazowe
przedefiniowanie miejsca i roli władz terytorialnych na poziomie kraju.
Ze względu na przynależność Polski do organizacji międzynarodowych,
jak również potrzebę budowania pozytywnego wizerunku państwa na
arenie międzynarodowej polityka zagraniczna realizowana jest przez
wszystkie szczeble władzy, w tym również przez samorząd. Współpraca
międzynarodowa prowadzona na poziomie lokalnym to możliwość
promocji regionu poza granicami kraju, podstawa dla nawiązywania
relacji o charakterze gospodarczym, wspierania rozwoju oraz
podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców. Podejmowanie
inicjatyw we wskazanym zakresie powinno więc stanowić priorytet
w ramach projektów realizowanych przez samorządy terytorialne.
Niniejszy rozdział stanowi analizę szans i barier wiążących się ze
współpracą zagraniczną jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Celem jest usystematyzowanie badanych kwestii, jak również
wyznaczenie obszarów wymagających intensyfikacji podejmowanych
dotychczas projektów. Teza postawiona w ramach pracy to samorząd
terytorialny w Polsce nie wykorzystuje w pełni możliwości związanych
z nawiązywaniem i prowadzeniem polityki zagranicznej. Istotne
pozostaje, aby w ramach działalności organu, przy wsparciu ze strony
władz państwa i zaangażowaniu obywateli, intensyfikować korzyści
związane z realizacją współpracy międzynarodowej i niwelować
pojawiające się bariery.
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Regulacje prawa krajowego
W Polsce, ze względu na uwarunkowania historyczne, sposób
reprezentacji oraz pośredniczenia na linii obywatel- państwo było
wielokrotnie przekształcane. Współczesną formę i zakres działalności
samorząd terytorialny w Polsce zaczął uzyskiwać w sposób ewolucyjny
wraz z pierwszymi częściowo wolnymi wyborami do Sejmu i w pełni
wolnymi do Senatu, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. Senat,
jako izba wyższa parlamentu, zainicjował wówczas prace
decentralizacyjne, które w efekcie wiązały się z przyjęciem szeregu
ustaw mających na celu wprowadzenie samorządu terytorialnego
w Polsce na właściwe, a więc fundamentalne w państwie, miejsce1.
Współpraca międzynarodowa, realizowana na poziomie
lokalnym stanowi dzisiaj jedno z zadań wymagających nieustannej
inicjatywy i zaangażowania ze strony władz. Przynależność do szeregu
organizacji międzynarodowych, działalność w ramach Unii Europejskiej
nakładają obowiązek prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej.
Samorząd terytorialny budując „dyplomację oddolną” ma na celu, jako
jednostka pośrednicząca pomiędzy obywatelem, a państwem tworzenie
relacji o charakterze międzynarodowym poprzez aktywne zaangażowanie
w proponowane inicjatywy mieszkańców. Miarą sukcesu polityki
zagranicznej państwa jest bowiem, nie tylko funkcjonowanie na arenie
politycznej wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, jednostek
reprezentujących, ale przede wszystkim zaproszenie do działania
obywateli. Stopień zaangażowania w „regionalną politykę zagraniczną”
w bezpośredni sposób wpływa na miejsce danego regionu oraz państwa
na arenie międzynarodowej.
Polityka zagraniczna prowadzona przez samorządy terytorialne
jest wpisana w szereg aktów prawnych. Stanowi więc nie tylko wyraz
inicjatywy, ale również obowiązek nałożony przez władze państwowe.
Podstawowym aktem prawnym regulującym analizowane kwestie na
gruncie krajowym jest art. 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w ramach VII rozdziału poświęconego
samorządowi terytorialnemu. Na jego podstawie jednostki samorządu
terytorialnego mają prawo do przystępowania do międzynarodowych
1

W. Wytrążek, Decentralizacja administracji publicznej, „Rocznik nauk
prawnych” , 2004, Tom XIV, zeszyt 3,
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2101/2214, s.1, dostęp
15.09.2017.
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zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, jak również współpracy
z nimi2. Zapis w ustawie zasadniczej regulujący kwestie współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego wskazuje, jak istotne miejsce
zajmuje ten zakres działań władz. Współdziałanie na arenie
międzynarodowej jest regulowane również przez szereg ustaw.
Najważniejszą spośród nich jest Ustawa z dnia 15 września 2000 roku
o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Na
jej podstawie samorząd terytorialny ma prawo przystępowania do
zrzeszeń o charakterze międzynarodowym z zachowaniem granic swoich
kompetencji, „(…) działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym,
polityką
zagraniczną
państwa
i
jego
międzynarodowymi
zobowiązaniami3”. Ponadto Ustawa w sposób pośredni wskazuje, iż obowiązkiem województwa jest określanie „Priorytetów współpracy
zagranicznej województwa”. Współpraca z określonym zrzeszeniem
wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jak również zgody na
drodze administracyjnej ministra właściwego do spraw zagranicznych4.
Zaangażowanie i potrzeba uzyskania akceptacji ze strony Ministra Spraw
Zagranicznych wskazują na bezpośrednie oddziaływanie polityki
zagranicznej samorządu terytorialnego na współpracę międzynarodową
realizowaną na szczeblu krajowym. Poza wskazanym aktem prawnym
o charakterze powszechnie obowiązującym zakres praw i obowiązków
określa art. 18 ust 2 pkt. 12a Ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 roku, wskazując, iż do wyłącznej właściwości rady gminy
należy „podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych”5. Rozdział kompetencji to potwierdzenie decentralizacji
zadań organów na szczeblu krajowym w zakresie współpracy
międzynarodowej. Dzięki rozdziałowi obowiązków współpraca
międzynarodowa realizowana jest w oparciu o oczekiwania społeczne.
Tożsame postanowienia można odnaleźć w art. 75a Ustawy
2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art.172),
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
3
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek
samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych (art.2 pkt 2), Dz.U. 2000 nr 91 poz.1009.
4
Op. cit., (art. 4, pkt 1,5).
5
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, (art.. 18 ust.2
pkt.12a), Dz.U.1990 nr 16 poz.95.
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o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, jako
dokumencie regulującym prawa jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce samorządu w polityce zagranicznej dodatkowo potwierdzają
zadania określone w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021
wskazując, iż: „(…) Polska musi korzystać z potencjału i zaangażowania
zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych, podejmujących
działania, zarówno w bliższym sąsiedztwie, jak i w odległych rejonach
świata”6.
Wskazane powyżej akty prawne stanowią podstawę dla
współdziałania międzynarodowego przez samorząd terytorialny. Nie
ulega wątpliwości, iż realizacja zadań wymaga pełnego zaangażowania
zarówno władz państwowych, jak terytorialnych. Prowadzona jest
wówczas w oparciu o cele krajowe wynikające z lokalnych oczekiwań.
Uwarunkowania międzynarodowe
Ze względu na aktywność Polski na arenie międzynarodowej
współpraca zagraniczna samorządów realizowana jest w oparciu o akty
prawne przyjęte na gruncie europejskim i światowym. Wśród
najważniejszych, bezpośrednio oddziałujących, należy wskazać
dokumenty przyjęte przez Radę Europy oraz Unię Europejską.
Wspomagają one przepisy prawa krajowego, jak również stanowią ich
dopełnienie. Ponadto dodatkowo podkreślają znaczenie tej formy
działalności władz terytorialnych. Są to akty prawne odnoszące się do
samorządów rozumianych nie tylko zgodnie z polskim systemem
prawnym. Poruszają kwestie polityki zagranicznej w sposób ogólny, aby
znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawach krajowych ratyfikujących
państw.
Dokumentem określającym zakres polityki zagranicznej
samorządów, przyjętym przez Radę Europy jest Europejska Konwencja
Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami
terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 roku. Akt został ratyfikowany przez
Polskę w 1993 roku 7 . Na jego podstawie państwa zobowiązały się do
ułatwiania i wspierania inicjatyw międzynarodowych. Wskazano, iż
6

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej
2017-2021, s. 24.
7
H. Zięba- Załucka, Współpraca międzynarodowa samorządów,
http://www.lex.pl/akt/-/akt/wspolpraca-miedzynarodowa-samorzadow, dostęp
07.09.2017.
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współpracę transgraniczną należy definiować jako „(…) każde wspólne
podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich
kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub
większej ilości Umawiających się Stron, jak również zawarcie
porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich
zamierzeń” 8 . W jego ramach zostały określone podstawy prawne dla
współdziałania regionów przygranicznych, sklasyfikowano pojęcie
euroregionów. Celem Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy
transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi było
usystematyzowanie działań podejmowanych przede wszystkim na
poziomie regionów przygranicznych. Dokumentem przyjętym w ramach
Rady Europy regulującym kwestie polityki zagranicznej samorządów jest
również Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października
1985 roku. Polska ratyfikowała Kartę w 1994 roku, przyjmując dokument
w całości, jako jeden z nielicznych krajów. Akt charakteryzowany jest
jako „(…) wzorzec wartości, które kształtują istotę „prawdziwego”
samorządu terytorialnego” 9 . Systematyzuje relacje pomiędzy samorządem, a władzami państwa, zarówno w ujęciu krajowym, jak
międzynarodowym. Wskazuje, iż samorząd to główny element
demokracji, dlatego też pojawia się propozycja aktywizacji społeczeństw.
Ponadto w ramach Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego zostało
zdefiniowane pojęcie samorządu terytorialnego, który należy rozumieć
jako „(…) prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią
spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich
mieszkańców”10. Dzięki opracowaniu pełnej i kompleksowej definicji regulacje znajdują zastosowanie w prawach poszczególnych państw
ratyfikujących.
Kwestie współpracy międzynarodowej inicjowanej na poziomie
regionalnym znajdują swoje odzwierciedlenie również w regulacjach
Unii Europejskiej. Dokumentem, który należy wskazać jest Rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie
samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju 2006/2235 (INI).
8

Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między
wspólnotami i władzami terytorialnymi (art.2 pkt.1), Dz. U. 1993 nr 61 poz.287.
9
L. Kieres, Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 2015, Rok
LXXVII, zeszyt 3, s.1.
10
Europejska Konwencja Ramowa o współpracy trans granicznej między
wspólnotami i władzami terytorialnymi (art.3 pkt.1).
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Uznaje on zaangażowanie w politykę zagraniczną jako niezbędny dla
realizacji celów przyjętych zarówno na poziomie państw, jak arenie
międzynarodowej. Poświęcony został pomocy samorządom w celu
stymulacji współpracy we wszystkich dziedzinach11. W ramach jego uzasadnienia wskazano, iż władze terytorialne to przestrzeń dla dialogu
pomiędzy państwem, a społecznościami lokalnymi, jak również
określono je mianem niedocenianych prekursorów rozwoju12. Należy zauważyć, że stanowią one wyraz oczekiwań i potrzeb obywateli, dlatego
też pierwotne kierunki rozwoju polityki zagranicznej „wypływały”
właśnie od nich.
Realizacja współpracy zagranicznej przez samorządy nie stanowi
wyłącznie efektu szeregu praw obowiązujących na gruncie światowym.
To skutek wynikający z potrzeby zaangażowania obywateli, jak również
nadania współpracy międzynarodowej „regionalnego charakteru”.
Szanse
Polityka zagraniczna samorządu wiąże się z szeregiem korzyści,
zarówno dla regionu, jak i kraju. Zakres wykorzystania możliwości jest
zależny od stopnia zaangażowania nie tylko przedstawicieli władz, ale
również mieszkańców. Istotne pozostaje więc, aby korzyści związane
z realizowaną współpracą stanowiły odpowiedź na oczekiwania
obywateli.
Szanse można zaklasyfikować w ramach czterech kategorii,
społeczne, edukacyjne, kulturalne oraz gospodarcze. Należy zauważyć, iż
pozostają one wzajemnie powiązane. Tworzą zarówno podstawę, jak
i „materiał budujący” do nawiązywania nowych relacji oraz umacniania
kontaktów już nawiązanych. Celem powinno być podejmowanie
inicjatyw w ramach każdej ze wskazanych kategorii. Skoncentrowanie na
jednej z grup powoduje ograniczenie zakresu realizowanych projektów,
a co się z tym wiąże, również współpracy międzynarodowej.
Wśród szans społecznych należy wyróżniać wszelkie inicjatywy
związane z możliwościami rozwoju i budowania relacji przez
mieszkańców danego regionu. Współpraca zagraniczna na poziomie
lokalnym to platforma do nawiązania bezpośrednich relacji pomiędzy
11

H. Zięba- Załucka, Op.cit.,07.09.2017.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0039+0+DOC+XML+V0//PL
12
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obywatelami. Stwarzana jest wówczas możliwość wymiany doświadczeń,
poznania obyczajów oraz tradycji. To również szansa wzajemnego
wsparcia dla rozwijania umiejętności nauki języków obcych. Wśród
korzyści o charakterze społecznym należy wskazać szanse przełamania
wzajemnych stereotypów funkcjonujących w opinii publicznej. Przykład
stanowią w tym wypadku relacje polsko- niemieckie po II wojnie
światowej i wzajemne postrzeganie mieszkańców regionów
współpracujących. Ze względu na doświadczenia historyczne w opinii
publicznej kreowany był wizerunek obywatela Niemiec – okupanta.
Dzięki współpracy państw, budowaniu świadomości historycznej, jak
przede wszystkim współdziałania regionów w początkowych etapach
w ramach miast partnerskich, Niemcy w krótkim czasie „zmieniły”
wizerunek z negatywnego na pozytywny, partnera gospodarczego dla
Polski. Nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami stanowi
podstawę dla współpracy międzynarodowej prowadzonej na poziomie
regionalnym.
Szanse edukacyjne są równoznaczne przede wszystkim ze
współpracą placówek oświaty, która może być prowadzona na każdym
etapie edukacji. Polega zarówno na wymianie uczniów, studentów, jak
i nauczycieli. Działania w tym zakresie stanowią w wielu przypadkach
indywidualną inicjatywę podejmowaną przez szkoły, bądź też uczelnie
wyższe. Dokonując przeglądu można zaznaczyć, iż jest to forma rozwoju
dla dzieci, młodzieży oraz pracowników stanowiąca podstawę
w funkcjonowaniu placówek. Dzięki współpracy międzynarodowej
stwarzana jest szansa wspierania rozwoju umiejętności językowych
poprzez bezpośrednie kontakty mieszkańców, w naturalny sposób
tworzone są relacje pomiędzy obywatelami. Ponadto dochodzi do
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
kadrami
nauczycielskimi
i akademickimi, co wpływa na poziom i jakość kształcenia. Wśród
młodzieży budowanie jest poczucie „ciekawości świata”, jak również
postaw obywatelskich, poprzez reprezentowanie danego regionu poza
granicami kraju. Działalność międzynarodowa samorządów jest
w ramach tego aspektu wspierana przez szereg programów. Wśród
uczelni wyższych należy wskazać projekty prowadzone pod nazwą
Erazmus +. O sukcesie świadczy fakt, iż „w przypadku Polski od roku
akademickiego 1998/1999 do 2012/2013 w ramach Erazmusa
uczestniczyły 324 uczelnie”13.
13

J. Górniak (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Część
III. Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa 2015, s. 60.
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Szanse o charakterze kulturalnym to współpraca realizowana
pomiędzy instytucjami kulturalnymi współdziałających regionów. Oparta
jest na inicjatywach podejmowanych przez muzea, teatry, galerie sztuki
organizujących, promujących wystawy i wernisaże. Warto zauważyć, iż
„(…) jedną z głównych dziedzin, w których prowadzone są działania we
współpracy z zagranicą jest kultura i dziedzictwo oraz promocja w tych
obszarach”14. Bezpośrednie szanse wynikające z nawiązanych relacji to
przede wszystkim możliwości spotkań studyjnych oraz wymiana dobrych
praktyk. Szanse kulturowe pozostają równoznaczne z promocją danego
regionu poprzez sztukę oraz lokalnych artystów. Stanowią nie tylko
formę wyrazu artystycznego, ale również promują tradycję i obyczaje
zarówno regionu, jak państwa. Współpraca międzynarodowa to także
źródło inspiracji, ze względu na możliwość nawiązania relacji z ludźmi
z różnych kręgów tradycji15. Warto zaznaczyć, iż szanse kulturowe nie są
jeszcze wystarczająco doceniane w polityce zagranicznej. Przykładem
dowodzącym zmiany w polskiej polityce regionalnej jest wydarzenie
związane z Europejską Stolicą Kultury 2016. Samorządy, dzięki
stworzonej możliwości, starały się promować swoje regiony poprzez
proponowane inicjatywy o charakterze kulturalnym wskazując
jednocześnie na plany rozwoju 16 . Działania zostały zakończone sukcesem, ponieważ „(…) 2 tys. wydarzeń kulturalnych, w których wzięło
udział 5,2 miliona mieszkańców (…)” 17 zostały zauważone na arenie
międzynarodowej.
Wśród możliwości wpływających bezpośrednio na stopień
rozwoju danego regionu są korzyści gospodarcze. Warto nadmienić, iż
„(…) współpraca sprzyja podejmowaniu wspólnych inwestycji
gospodarczych, wymianie handlowej oraz wymianie doświadczeń
w dziedzinie gospodarki” 18 . Współdziałanie realizowane jest przede
wszystkim przez przedsiębiorców i prywatne podmioty, które uzyskują
wsparcie ze strony władz samorządowych. W przeciwieństwie do
wskazanych powyższej kategorii szans związanych z prowadzeniem
14

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Współpraca
międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, Kraków 2013, s.6.
15
Ibidem
16
Ibidem
17
Rok z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, http://www.wroclaw.pl/rokz-europejska-stolica-kultury-wroclaw-2016-podsumowanie, dostęp: 16.09.2017.
18
H. Zięba - Załucka, Współpraca międzynarodowa samorządów,
http://www.lex.pl/akt/-/akt/wspolpraca-miedzynarodowa-samorzadow,
08.09.2017.
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przez samorząd terytorialny polityki zagranicznej, istnieje w tym zakresie
potrzeba podejmowania zintensyfikowanych działań. Możliwości
gospodarcze wiążą się z rozwojem danego regionu poprzez pojawianie
się zagranicznego kapitału oraz inwestorów stwarzających nowe miejsca
pracy. Ponadto zagospodarowanie terenów atrakcyjnych pod względem
inwestycyjnym wpływa na podnoszenie poziomu jakości przestrzeni
miejskiej. Większa liczba inwestorów sprawia, że dany region staje się
interesujący pod względem rozwoju biznesu dla kolejnych
przedsiębiorców. Zadaniem samorządu pozostaje w tym zakresie
tworzenie warunków korzystnych dla potencjalnych inwestorów
w postaci obniżenia podatków w ramach funkcjonujących na terenie
całego kraju Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto władze lokalne
mają za zadanie organizować kurtuazyjne spotkania mające na celu
integrację pomiędzy mieszkańcami, a przedsiębiorcami. „Podmioty
z kapitałem zagranicznym najczęściej działają w województwie
mazowieckim. Na dalszych miejscach na podium znajdują się
województwo śląskie i Wielkopolska, a tuż za nią – województwo
dolnośląskie” 19 . Stanowi to efekt nie tylko korzystnych uwarunkowań
geopolitycznych, bądź działalności władz państwowych, ale przede
wszystkim inicjatyw podejmowanych przez samorządy. Kapitał
zagraniczny to szansa na rozwój regionu, a co się z tym wiąże, miejsce na
arenie międzynarodowej.
Przeprowadzona analiza obrazuje wzajemne „przenikanie się”
wskazanych w ramach szans kategorii. Warto zauważyć, iż nie istnieje
możliwość wskazania, która z pośród nich odgrywa fundamentalną rolę.
Są to możliwości, których skutek stanowi działalność grup społecznych,
przy wsparciu ze strony władz terytorialnych. Główne zadanie
samorządów to stworzenie podstaw do zainicjowania kontaktów,
a następnie wspieranie ich aktywnego rozwoju.
Bariery
Współpraca międzynarodowa jako priorytetowy aspekt polityki
realizowana jest przez samorządy terytorialne w Polsce od niedawna.
W związku z powyższym poza licznymi szansami władze terytorialne
zmagają się z szeregiem barier. Warto zaznaczyć, iż główny cel stanowi
szeroko rozumiany rozwój regionu, a co się z tym wiąże kraju, poprzez
funkcjonowanie na arenie międzynarodowej. Należy więc przełamywać
19

Kapitał zagraniczny w Polsce, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kapitalzagraniczny-w-polsce-infografika/lc8hvf, dostęp 16.09.2017.
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i niwelować pojawiające
wykorzystywać.

się

bariery, a stwarzane

możliwości

Bariery można zakwalifikować w ramach kategorii prawnych,
finansowych oraz społecznych 20 . Podobnie, jak w przypadku szans,
wskazana klasyfikacja to system naczyń połączonych. Konsekwencje
spowodowane jednym z problemów powodują w efekcie implikacje na
„sąsiednim gruncie”. Warto zaznaczyć, iż są one skutkiem nie tylko
niewłaściwego zaangażowania ze strony samorządów, ale również
czynników zewnętrznych w postaci braku kompleksowych uregulowań
na poziomie krajowym.
W ramach barier o charakterze prawnym należy wskazywać
przede wszystkim na brak obowiązku opracowywania przez gminy,
powiaty oraz miasta strategii współpracy z zagranicą. Ustalony
i zaakceptowany przez uprawnione do tego jednostki plan współdziałania
i nawiązywania relacji na arenie międzynarodowej wyznacza przede
wszystkim cele krótko i długookresowe. Polityka zagraniczna
realizowana na poziomie regionalnym prowadzona jest wówczas
w sposób usystematyzowany, z przyjęciem założeń wynikających
z potrzeb danego regionu. Współpracujące ze sobą strony mają szansę
podejmowania kroków właściwych dla inicjowanych projektów. Ponadto
konsultacje przeprowadzane podczas prac nad dokumentem są
możliwością zaangażowania obywateli, dzięki czemu polityka
zagraniczna na poziomie lokalnym realizowana jest z uwzględnieniem
oczekiwań mieszkańców. Cele i priorytety wskazywane przez samorządy
w strategiach współpracy z zagranicą są tożsame. Różnica
w kształtowaniu współdziałania polega na stopniu zaangażowania władz
lokalnych, mieszkańców oraz zaproponowanych metod działania
Bariery finansowe, z którymi mierzą się samorządy terytorialne
podczas realizowania zadań polityki zagranicznej na poziomie lokalnym
polegają na niewłaściwym dofinansowaniu zaplanowanych inicjatyw.
Współpraca międzynarodowa, przy braku wygospodarowanych na jej
cele środków finansowych, już na starcie skazana jest na porażkę. Koszty
na prowadzenie polityki zagranicznej często nie są uwzględniane
w uchwalanym budżecie. Kwestie finansowe są wymieniane wśród barier
20

Bariery w podejmowaniu współpracy międzynarodowej przez samorządy,
http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/wspolpraca/669639, Barieryw-podejmowaniu-wspolpracy-miedzynarodowej-przezsamorzady.html,09.09.2017.
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ze względu na finansowanie współpracy międzynarodowej na poziomie
lokalnym z kilku źródeł jednocześnie, spośród których podstawę
stanowią środki własne. „Stanowią one główne źródło finansowania dla
aż 95% samorządów, w tym dla wszystkich województw, 98% miast,
90% powiatów i 95% gmin”21. Brak przedefiniowania dotychczasowego
miejsca polityki zagranicznej w ramach inicjatyw podejmowanych przez
samorząd skutkuje przeznaczaniem niewystarczających środków na
zagraniczne podróże, wizyty kurtuazyjne oraz wymiany mające na celu
wspieranie rozwoju kontaktów. W kwestii przezwyciężania barier
o charakterze finansowym pozostają istotne mobilność i zaangażowanie
zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców, w celu
pozyskiwania funduszy na realizację współpracy i umacnianie
nawiązanych relacji z partnerami zagranicznymi.
Wśród przeszkód należy wskazać bariery o charakterze
społecznym. Pozostają one w ścisłym związku z trudnościami
o charakterze finansowym, ponieważ są efektem niewłaściwie
funkcjonujących organów nadzorujących współpracę zagraniczną.
„Urzędnicy wskazują na brak zatrudnienia w urzędzie (szczególnie
w małych gminach) osób biegle władających kilkoma językami
obcymi”22. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry urzędniczej uprawnionej
do
realizacji
zadań
współpracy
międzynarodowej
o charakterze regionalnym powoduje marginalizację tego zakresu
działań. Przezwyciężanie barier, wobec braków kadry odpowiedzialnej za
międzynarodowe
inicjatywy,
pozostaje
bezzasadne.
Ponadto
w społeczeństwie funkcjonuje przekonanie „zmarnowanych pieniędzy”,
gdy efekty wyjazdów zagranicznych i wizyt kurtuazyjnych nie są
widoczne już od momentu nawiązania kontaktów z partnerem
strategicznym23. Warto pamiętać, iż współpraca zagraniczna realizowana
na poziomie lokalnym wymaga podejmowania przemyślanych
i zaplanowanych działań, ponieważ jest procesem ewolucyjnym.

21

Kancelaria Senatu. Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji,
Międzynarodowa
współpraca
samorządów.
Opinie
i
ekspertyzy,
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4057/plik/oe261_internet.
pdf, s.16, dostęp: 17.09.2017.
22
Bariery w podejmowaniu współpracy międzynarodowej przez samorządy,
http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/wspolpraca/669639, Barieryw-podejmowaniu-wspolpracy-miedzynarodowej-przez-samorzady.html, dostęp:
09.09.2017.
23
Ibidem.
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Podsumowanie
Współpraca zagraniczna prowadzona przez samorząd
terytorialny, w dobie globalizacji i aktywnego funkcjonowania państwa
na arenie międzynarodowej uzyskuje nowy wymiar i znaczenie. Przede
wszystkim jest to przywilej oraz obowiązek, z którego powinny korzystać
nie tylko władze, ale również mieszkańcy regionów objętych działaniem
projektów. Podejmowanie polityki zagranicznej na poziomie lokalnym to
odpowiedź na bieżące potrzeby zarówno regionu, jak jego obywateli.
Aktywne zaangażowanie władz wszystkich szczebli oraz mieszkańców
stanowi dowód na sukces polityki zagranicznej. W polskim
społeczeństwie można zaobserwować umacniającą się świadomość
przynależności lokalnej. Jest to pozytywny kierunek, który w bezpośredni
sposób wpływa na poziom realizowanej współpracy międzynarodowej.
Warto zauważyć, iż region pozbawiony możliwości nawiązania relacji
z partnerami z zagranicy skazuje na porażkę swój rozwój, ograniczając
wiążące się ze współdziałaniem możliwości. Współpraca międzynarodowa prowadzona na gruncie regionalnym to zarówno szereg
korzyści, jak i barier. Pozostają one ze sobą we wzajemnych relacjach.
Brak zaangażowania na poziomie jednej z nich stanowi porażkę
poniesioną w ramach następnych kategorii klasyfikacji. Szanse to
wspólny sukces inicjatyw podejmowanych na szczeblu społecznym
i władz. Bariery stanowią skutek braku zaangażowania przede wszystkim
ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy powinny
przyczyniać się do wzmacniania pojawiających się korzyści oraz
przełamywania barier. Zadaniem władz i obywateli jest wypracowanie
poczucia wspólnej odpowiedzialności za rozwój regionu. Warto
pamiętać, iż budując jego pozycję na arenie międzynarodowej, tworzony
jest wizerunek państwa.
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Podatki i opłaty samorządowe jako dochód własny
budżetu gminnego w Polsce
Taxes and fees as the own revenue of municipal budget in Poland

Abstrakt
Celem pracy jest poruszenie tematyki podatków oraz opłat
samorządowych w ramach dochodów własnych budżetu gminy.
Samorząd gminny, z racji przyznanego mu władztwa finansowego, kreuje
lokalne prawo podatkowe. Oddziałuje tym samym na rozwój społecznogospodarczy wspólnoty terytorialnej.
Kwestię dochodów własnych gminy reguluje Ustawa z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Z powodu braku jednolitego ustawodawstwa nie można utożsamiać
podatków oraz opłat samorządowych z podatkami oraz opłatami
lokalnymi. W pracy temat ten zostanie rozwinięty.
W artykule zostaną poruszone takie kwestie jak: formy władztwa
finansowego
gminy,
kompetencje
organów
samorządowych
w
odniesieniu
do
poszczególnych
podatków
i
opłat,
a także dualizm właściwości organów podatkowych w stosunku do
omawianych danin.
Słowa kluczowe:
podatki i opłaty, władztwo finansowe, samorząd gminny
Abstract
The focus of this paper is to discuss the concept of taxes and fees
as the own revenue of municipal budget in Poland. Municipal selfgovernment by the virtue of given financial authority creates the local tax
law. Thereby, it affects social and economic development of local
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communities.
The matter of the own revenues of the municipalities is regulated
by the Act of 13 November 2003 on revenues of territorial autonomies.
Due to the lack of uniform legislation, taxes and fees designated as the
revenue of territorial autonomies cannot be identified with the term „local
taxes and fees”. The point of foregoing dichotomy will also be considered
and expanded.
Another significant matters concerned in this paper will be: forms
of financial authority of municipalities, self-government entities
competences in the area of various taxes and fees as well as the dualism
in the area of local tax offices jurisdiction.
Key words:
taxes and fees, financial power, municipal government

Celem pracy jest poruszenie tematyki podatków oraz opłat
samorządowych w ramach dochodów własnych budżetu gminy.
Samorządowi
terytorialnemu
na
mocy
Konstytucji
RP
z 1997 r. została powierzona istotna część zadań publicznych 1. Zadania te
powinny być wykonywane w interesie mieszkańców danej społeczności
terytorialnej. Ustawa zasadnicza ustanawia również samodzielność
finansową jednostek samorządowych 2 . Racjonalne, skuteczne oraz efektywne zarządzanie finansami budżetu jednostki leży u podstaw dbania
o wspólnotę samorządową. Organy gminy są odpowiedzialne za
intensyfikowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Podatki
oraz opłaty komunalne są pewnego rodzaju bodźcem, który ma
bezpośredni i pośredni wpływ na ten rozwój. Pamiętajmy, że podatki
oprócz funkcji fiskalnej pełnią także funkcję ekonomiczną oraz
społeczno-polityczną. Podatki są nie tylko podstawowym dochodem
budżetu państwa, ale także największym dochodem wspólnot
samorządowych 3 . Samorząd terytorialny poprzez władztwo podatkowe
1

Art. 17 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.) w brzmieniu: ,,Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność”.
2
Art. 167 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.).
3
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 131.
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kreuje treść lokalnego prawa podatkowego, a poprzez władztwo
finansowe utwierdza swoją niezależność4.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Ważnym zagadnieniem, które warto poruszyć przy omawianym
temacie jest na pewno finansowanie samorządu. Art. 167 ust. 2
Konstytucji RP z 1997 stanowi, że dochodami jednostek samorządu
terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje
celowe z budżetu państwa5. Subwencje ogólne oraz dotacje celowe są to
świadczenia publicznoprawne Skarbu Państwa na rzecz gmin, powiatów
oraz województw. Dochody własne samorządów najłatwiej zdefiniować
jako dochody inne niż subwencje ogólne oraz dotacje celowe6. Dochody
te są także fundamentem samodzielność finansowej oraz władztwa
finansowego jednostek samorządu terytorialnego7.
Dochód własny gminy
Kwestię dochodów samorządowych bardziej szczegółowo
reguluje Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego 8 . Wymienione są tam w katalogach poszczególne źródła dochodów jednostek samorządowych. Podatki oraz opłaty
samorządowe, o których mowa w tej pracy, są wyszczególnione w art.
4wspomnianej ustawy jako dochody własne gminy. Dochody te nie
występuje ani na szczeblu powiatu ani województwa. Do dochodu
własnego budżetu gminnego zaliczymy należności z takich danin
publicznych, jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób
fizycznych (jedynie, gdy jest opłacany w formie karty podatkowej),
podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
opłata skarbowa, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata
uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, opłata reklamowa, opłata
eksploatacyjna, a także inne opłaty, które są regulowane na podstawie
4

A. Krzemińska, Podatki i opłaty lokalne jako instrumenty zasilania budżetów
gmin, „Zarządzanie i finanse” 2013, nr 3, s. 232.
5
art. 167 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.).
6
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 183.
7
J. Kotlińska, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
„Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2009, nr 3, s. 145.
8
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
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odrębnych przepisów. Do opłat uregulowanych na podstawie odrębnych
przepisów zaliczymy m.in. opłatę adiacencką określoną w Ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 9 czy opłatę
planistyczną określoną w Ustawie z dnia 27 marca o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym10. Ciekawym jest, że Ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej U.p.o.l, nie
normuje wszystkich podatków i opłat samorządowych11. Art. 1 ustawy
stanowi, że ten akt prawny określa jedynie: podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę miejscową,
opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz opłatę od posiadania
psów12. Jest to regulacja szczątkowa, nie stanowi o wszystkich omawianych daninach komunalnych, a sama nazwa ustawy może być myląca.
Można uważać, że omawiany akt prawny jest nieużyteczny
i lepszym wyjściem byłoby po prostu unormowanie wszystkich,
poszczególnych podatków lokalnych, a może lepiej – podatków
samorządowych, w oddzielnych ustawach. W literaturze właśnie przez
pojęcie podatków oraz opłat samorządowych rozumie się daniny, które
trafiają jedynie do budżetu samorządów. Jest to pojęcie szersze niż
podatki oraz opłaty lokalne, jako że według ustawy podatki oraz opłaty
lokalne nie obejmują podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, jak
i opłaty skarbowej13. Odpowiednia klasyfikacja podatków jest bardzo ważna. Przepisy podatkowe powinny być czytelne dla podatnika,
a przede wszystkim podatnik powinien wiedzieć jaki jest cel,
samorządowy czy państwowy, ponoszonych przez niego obciążeń
publicznych14. Dzięki daninom samorządowym wspólnoty gminne mogą
efektywniej gospodarować swoimi funduszami.

9

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. Nr
115, poz. 741 z późn.zm.).
10
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm).
11
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr
9, poz. 31 z późn. zm.).
12
Art. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
13
L. Etel, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, 2009, art.1.
14
R. Rosiński, Podatek i jego klasyfikacja w Polskim systemie podatkowym,
„Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, 2010 nr 4, s. 91.
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Władztwo finansowe
Wymienione wyżej podatki oraz opłaty samorządowe
charakteryzuje władztwo finansowe sprawowane nad nimi przez
jednostki gminne15. Prawo te wywodzi się bezpośrednio z art. 168 Konstytucji RP z 1997 r., który ustanawia, że wspólnoty lokalne mogą
decydować o wysokości podatków oraz opłat lokalnych w zakresie
określonym w ustawie, a także opiera się na kompetencjach organu
gminnego zrekonstruowanych na podstawie wszystkich przepisów
określających jego właściwości oraz zakres działania. Stanowi o tym
m.in. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, dalej EKSL, która
została ratyfikowana przez Polskę w roku 199416. Art. 9 EKSL określa,
że samorządy mają prawo zarządzać własnymi finansami, a także że
część środków powinna pochodzić właśnie z podatków i opłat lokalnych,
o których w granicach prawa będą decydować wspólnoty. Powołując się
na słowa P. Chadała to regularne wpływy podatkowe oraz dobra
majątkowe są gwarantem oraz miarą samorządności jednostki17. Władztwo finansowe gmin przybiera 3 formy. Po pierwsze samorząd ma
kompetencje prawotwórcze w odniesieniu do lokalnego prawa
podatkowego. Po drugie samorząd pobiera należne podatki oraz opłaty
i nimi gospodaruje. Po trzecie zarządza polityką podatkową
w gminie18. Jednak nie należy zapominać o udziale gmin w podatkach
dochodowych oraz o subwencjach ogólnych czy dotacjach celowych
z budżetu państwa. Subwencje oraz dotacje w pewnych sensie
ograniczają
samodzielność
gospodarki
finansowej
jednostek
terytorialnych. Co się tyczy udziału gmin w podatkach dochodowych (a konkretnie udziału procentowego w podatku dochodowym od osób
fizycznych od osób, które zamieszkują daną gminę oraz udziału
procentowego w podatku od osób prawnych od podatników, którzy
posiadają siedzibę na obszarze gminy) jest on uregulowany w Ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w ramach dochodów własnych gmin. Co prawda samorząd
terytorialny nie ma wpływu na pobór tego podatku w żadnym aspekcie,
jednak może oddziaływać na podatnika, by zachęcić go do zamieszkania
15

J. Kotlińska, op.cit., s. 144.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz.U. 1994 Nr 124 poz. 607).
17
P. Chadała, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
„Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 2002,
nr 36, s. 233.
18
W. Piątek, A. Skoczylas, art. 168, Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art.
87-243, Warszawa 2016.
16
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w obrębie swojej jednostki19. Taką zachętą mogą być na pewno atrakcyjne stawki podatków oraz opłat lokalnych.
Władztwo finansowe samorządu terytorialnego może przybierać
różną postać, w doktrynie rozróżnia się władztwo sprawowane przez
gminy w ujęciu wąskim oraz w ujęciu szeroki20.
Władztwo w ujęciu wąskim obejmuje ograniczone kompetencje
w stosunku do określonych podatków oraz opłat samorządowych, czyli
do podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków
i
darowizn
oraz
podatku
dochodowego
płaconego
w formie karty podatkowej, a także opłaty skarbowej czy opłaty
eksploatacyjnej. Daniny te są regulowane ściśle przez ustawodawcę
krajowego w poszczególnych ustawach. Samorząd gminny nie ma
wpływu na stawki tych podatków oraz opłat. Wszystko to jest już
unormowane w ustawach podatkowych oraz ustawach dotyczących
opłat21. Organem właściwym rzeczowo w przypadku wymienionych podatków jest naczelnik urzędu skarbowego. To właśnie naczelnik
przekazuje odpowiednim gminom ich należności w ramach
wyszczególnionych podatków 22 . Wydłuża to z pewnością obieg kwot
w ramach zapłaconych zobowiązań podatkowych23. Organ gminny, czyli:
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wydaje jednak zgody na decyzje
naczelnika urzędu skarbowego w sprawach regulowanych przez
ordynację podatkową (zwolnień lub ograniczeń poboru podatku), tj.:
umorzeń, odroczenia terminu zapłaty czy np. rozłożenie na raty
powstałego zobowiązania. Stanowi o tym bezpośrednio art. 18 ust. 2
Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

19

K. Brzozowska, M. Kogut-Jaworska, Władztwo podatkowe w ocenie
samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, 2016, nr 1, s. 232.
20
M. Miszczak, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Warszawa
2009, s. 43.
21
Ibidem, s. 43.
22
A. Borodo, Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy- niektóre
problemy prawne, „Prawo budżetowe państwa i samorządu”, 2014, nr 3, s. 1314,17.
23
Z. Ofiarski, Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami
dochodów własnych gmin- czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny,
„Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie”, 2012, nr 1, s.
148.
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terytorialnego24. Mamy więc tutaj do czynienia z podziałem kompetencji
pomiędzy organ państwowej administracji skarbowej a samorząd
terytorialny.
Władztwo w ujęciu szerokim wyraża się w możliwości
kształtowania prawotwórczego przez gminę np. stawek podatku,
określenie wynagrodzenia dla inkasenta, określenie wzorów formularzy
oraz deklaracji podatkowych czy ustanawianie zwolnień przedmiotowych
za pośrednictwem uchwał podatkowych. Najogólniej mówiąc, w tym
przypadku gmina ma znaczny wpływ na kształtowanie danego
obowiązku podatkowego25. Władztwo w ujęciu szerokim wyrażać będą
unormowania w ramach podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych, a także
opłaty: np. od posiadania psów, targowa, reklamowa, miejscowa czy
uzdrowiskowa.
Należy pamiętać, że władztwo finansowe danej gminy
obowiązuje jedynie lokalnie. Dotyczyć to będzie właściwości organów
podatkowych czy oddziaływania aktów woli kolegialnej w postaci
uchwał podatkowych26.
Uchwały podatkowe jako wyraz władztwa finansowego gminnych
jednostek samorządowych
Uchwały podatkowe mają fundamentalne znaczenie dla
finansowego władztwa samorządu terytorialnego. Normy te stanowią
miejscowe prawo podatkowe oraz są instrumentem polityki fiskalnej
danej gminy. Są to akty wykonawcze w stosunku do uregulowań
ustawowych27 . Choć czasem mają one charakter nawet szerszy niż typowe akty wykonawcze z racji tego, że samorządy w niektórych
przypadkach dozwolonych ustawowo mogą regulować same kwestie
nieunormowane w ustawach podatkowych 28 . Jednak pamiętajmy, że
kompetencje ustawodawcze dla wspólnot gminnych muszą wynikać
24

Art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
terytorialnych(Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm).
25
M. Miszczuk, op. cit., s. 43.
26
L. Etel, Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego prawa podatkowego, [w:]
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji
RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006, s. 162.
27
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 126.
28
L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004, s. 52.
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wprost z ustawy29. Uchwały podatkowe opierają się na szczegółowych
upoważnieniach zawartych w ustawach. Upoważnienia te mają charakter
obligatoryjny bądź fakultatywny. Obligatoryjne upoważnienia odnoszą
się do ustalania stawek podatkowym, upoważnienia fakultatywne zaś do
zwolnień w podatkach30. Organem właściwym do wydawania uchwał podatkowych jest rada gminy31. Duże znaczenie przy wydawaniu uchwał
podatkowych, oprócz danych ustaw podatkowych, mają takie akty
prawne jak: rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej, Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a nawet w statuty gmin.
Uchwały podatkowe, jak pisze L. Etel normują takie zagadnienia, jak:
,,sprawy dotyczące konstrukcji prawnej podatku, postępowania
zmierzającego do realizacji podatku oraz ustroju i kompetencji organów
podatkowych”32. Nie zapominajmy także o uchwałach dotyczących opłat
samorządowych. Funkcjonują one na takich samych zasadach jak
uchwały podatkowe. Z tym, że jednostka terytorialna na podstawie
przepisów rangi ustawowej w przypadku opłaty targowej,
uzdrowiskowej, reklamowej, od posiadania psów czy miejscowej ma
nawet samoistną gestię, czy opłatę taką wprowadzić na terenie gminy czy
zaniechać jej poboru33.
Warto w tym miejscu wskazać, a co w dalszej części artykułu
będzie rozwinięte – że istnieje niejednolitość uprawnień rad gminy do
stanowienia o podatkach oraz opłatach samorządowych. Różne ustawy
w różny sposób definiują zakres kompetencji samorządu terytorialnego
w zakresie władztwa nad daną daniną samorządową34.
Samoopodatkowanie mieszkańców gminy
Ciekawą kwestią jest również instytucja samoopodatkowania
mieszkańców wspólnoty terytorialnej. Podstawą prawną dla
samoopodatkowania jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa
29

Ibidem, s. 63.
E. Kornberger - Sokołowska, Rola jednostek samorządu terytorialnego w
kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochód, [w]:Dylematy
reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski,
J. Kulicki, Warszawa 2016, s. 198.
31
E. Ochendowski, op. cit., s. 127.
32
L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004., s. 71.
33
E. Kornberger-Sokołowska, op.cit., s. 198.
34
L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004, s. 75.
30
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o referendum lokalnym. Art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym stanowi, że ,,dochodami gminy mogą być
także wpływy z samoopodatkowania mieszkańców. Samoopodatkowanie
może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego, o którym
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000
r. o referendum lokalnym”35. Dochód z samoopodatkowania może być
przeznaczony jedynie na zadania publiczne będące w gestii samorządu
lokalnego. Uchwała w sprawie referendum jest podejmowana
bezwzględną większością głosów. Powinna określać cel oraz zasady
opodatkowania. Żeby nowy podatek wszedł w życie w referendum musi
opowiedzieć się za nim przynajmniej 2/3 uprawnionych osób do
głosowania36.
W dalszej części pracy scharakteryzowane zostaną pokrótce
podatki oraz opłaty samorządowe. Dla podatków i opłat komunalnych, tj.
dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od środków transportowych, podatku dochodowego od osób
fizycznych (jedynie, gdy jest opłacany w formie karty podatkowej),
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowa, opłaty miejscowej,
opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej,
opłaty eksploatacyjna zostaną określone elementy charakterystyczne, ich
rola w budżecie gminnym, a także zakres władztwa finansowego
samorządów lokalnych w stosunku do nich.
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości ustawowo reguluje rozdział II U.p.o.l.
Jest to podatek majątkowy37. Zobowiązanie podatkowe powstaje z racji
samego bycia właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają budynki lub ich części,
budowle oraz grunty38. Przy tym podatku władztwo finansowe gminy jest
35

art. 54 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16,
poz. 95 z późn. zm).
36
Ł. Złakowski, art. 54, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z
odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa,
red. R.Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
37
M. Osieca, Zarządzanie podatkami lokalnymi w gminie na przykładzie podatku
od nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 24, nr
1, s. 198.
38
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, s.166.
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wyraźnie widoczne. Rada gminy za pośrednictwem wydanych przez
siebie uchwał może regulować takie kwestie jak: stawki podatkowe
(z uwzględnienie obostrzeń ustawowych), możliwość różnicowania
wysokości stawek dla poszczególnych przedmiotów, które zostały
opodatkowane. Ponadto w uchwałach można określić generalne
zwolnienia przedmiotowe, zarządzić inkaso i tym samym obrać
inkasentów i określić ich wynagrodzenia 39 . Podatek ten jest na pewno
ważnym źródłem dochodu dla gmin.
Podatek rolny
O podatku rolnym stanowi ustawa z 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym40. Art. 1 Ustawy normuje, że opodatkowaniu w przypadku tego podatku podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawą opodatkowania jest powierzchnia gospodarstwa rolnego
wyrażona w tzw. hektarach przeliczeniowych41. Organem właściwym jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta42. Zakres uprawnień samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa dotyczącego podatku rolnego jest
szeroki. Rada gminy może obniżyć ceny skupu żyta, które przyjmowane
są jako podstawa obliczenia podatku43. Także może wprowadzić generalne zwolnienia przedmiotowe, a też przedmiotowe ulgi. Może określić
pobór podatku w drodze inkasa44.
Podatek leśny
Podatkiem leśnym opodatkowane zostały grunty leśne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy. Jednak tym
podatkiem nie zostały objęte lasy, gdzie prowadzi się inną działalność niż
działalność leśną45. Podmiotami podatku są właściciele lasów, posiadacze
39

E. Kornberger-Sokołowska, op. cit., s.193.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 52, poz. 268 z
późn zm.).
41
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 169.
42
Art. 6a ust. 4a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr
52, poz. 268 z późn zm.).
43
Art. 6 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
Nr 52, poz. 268 z późn zm.).
44
E. Kornberger-Sokołowska, op.cit., s. 194.
45
Art. 1 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr
200, poz. 1682 z późn zm.).
40
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samoistni lasów, jak i ich użytkownicy wieczyści. Organem właściwym
dla tego podatku jest organ wykonawczy samorządu gminnego. Rada
gminy w drodze uchwały może określić podmiotowe zwolnienia
w podatku, wprowadzić pobór w formie inkaso i określić inkasentów,
tym samym unormować wysokość ich wynagrodzenia. Ponadto rada
gminy może poprzez obniżenie ceny drewna wpłynąć na wysokość
podstawy opodatkowania w podatku46.
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych został unormowany
w U.p.o.l. Ustawa ta stanowi, że opodatkowaniu podlegają samochody
ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz
autobusy47. Podmiotami podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne,
które są w posiadaniu takich pojazdów. Rada gminy w uchwale określa
stawkę podatku, z uwzględnienie stawek maksymalnych zawartych
w ustawie48. Rada gminy może wprowadzać również nowe zwolnienia
w podatku49. Organem właściwym jest wójt, burmistrz bądź prezydent
miasta50.
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania do wyboru dla
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pozostałymi
opcjami jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie
liniowe oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak tylko
wpływy z karty podatkowej stanowią dochód własny gminy 51 . Osoby,
które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania są określone w art. 23
Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych od osób

46

E. Kornberger-Sokołowska, op. cit., s.194.
Art.4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
48
Art.10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
49
Art.12 ust.4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
50
Art.1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
51
M. Miszczuk, op. cit., s. 93-94.
47
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fizycznych 52 . Gmina w ramach tej formy opodatkowania ma mocno
ograniczone władztwo podatkowe. Jest to przykład na omawiane
wcześniej władztwo z zakresie wąskim. Wszystkie elementy podatku
zostały uregulowane dokładnie w ustawie. Gmina nie będzie miała
wpływu ani na stawkę ani np. na formę poboru tej daniny. Organem
właściwym dla tego podatku jest naczelnik właściwego miejscowo
urzędu skarbowego. To on uczestniczy w postępowaniach dotyczących
podatku. Jednak musi wystąpić o udzielenie zgody od wójta, burmistrza
w przypadku, np. w kwestii umorzenia zobowiązania.
Podatek od spadków i darowizn
Obowiązkowi podatkowymi w tym podatku podlegają osoby,
które nabyły majątek w drodze spadku czy darowizny, a wartość tej masy
przekracza wartość wolną od podatku. Wyłączenia, zwolnienia,
wysokość kwot wolnych, skala podatkowa, ulgi, obowiązek składania
zeznań oraz terminy są określone w ustawie. Organem podatkowym
właściwym rzeczowo, tak samo jak w przypadku podatku dochodowego
opłacanego w formie karty podatkowej, jest naczelnik urzędu
skarbowego. To on przekazuje pobrany podatek do właściwego
miejscowo samorządu gminnego.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem, cytując
M. Muchę, od ,,zdarzeń prawnych wywołujących skutki w stosunkach
prawa cywilnego” 53 . W art. 1 znajduje się zamknięty katalog opodatkowanych czynności cywilnoprawnych. Określone czynności są
czynnościami uregulowanymi wprost w prawie cywilnym 54 . Powstanie
obowiązku podatkowego ma miejsce w chwili złożenia oświadczenia
woli strony, wyjątkiem jest jedynie umowa depozytu niewłaściwego,
ponieważ jest to umowa o charakterze realnym55. Obowiązek podatkowy
ciąży na podatniku podatku od danej czynności cywilnoprawnej, i tak:
przy umowie sprzedaży podatnikiem jest kupujący, przy umowie
52

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych od osób fizycznych (Dz.U. Nr 144, poz. 930
z późn. zm.).
53
M. Mucha, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny,
Warszawa 2015, s. 17.
54
Ibidem, s.18.
55
T. Nierobisz, A. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Komentarz praktyczny, Kraków 2011, art. 3.
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darowizny podatnikiem jest obdarowany, przy umowie dożywocia
zobowiązanie ciąży na nabywcy własności nieruchomości, w przypadku
umowy o dział spadku lub też zniesienia współwłasności podatnikiem
jest podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we
spadku lub wspólności, w przypadku ustanowienia odpłatnego
użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej
służebności na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności, przy
umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego na biorącym
pożyczkę lub przechowawcy, w przypadku ustanowienia hipoteki na
składającym oświadczenie woli o ustanowienie hipoteki, przy umowie
spółki cywilnej na wspólnikach, aż wreszcie w przypadku pozostałych
umów spółki na spółce56. Podatek ten jest kolejną daniną na rzecz samorządu, przy której następuje podział kompetencji organów. Podział ten
funkcjonuje na takich samych zasadach jak przy dwóch poprzednich
podatkach.
Opłata skarbowa
Opłata skarbowa jest regulowana Ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej. Art. 1 tejże ustawy stanowi, że opłacie
skarbowej podlegają takie działania administracyjne, jak: dokonanie
czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydane
zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)57.
Organem odpowiednim do wymierzania i pobierania, a także
doprowadzenia postępowań w jej sprawie jest właściwy miejscowo organ
wykonawczy samorządu lokalnego, czyli wójt, burmistrz lub prezydent
miasta58. Stawki, zwolnienia oraz przedmioty tej opłaty nie są uchwalane
przez gminę, są one ściśle uregulowane w ustawie, a dokładnie
w załączniku do niej59.

56

Art. 4 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).
57
Art.1 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.).
58
M. Kazek, Opłata skarbowa. Komentarz, Warszawa 2017, art. 1.
59
Art.4 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.).
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Opłaty lokalne uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych
W tym miejscu zostanie poruszona problematyka takich opłat
samorządowych jak: opłata targowa, opłata miejscowa, opłata
reklamowa, opłata z tytułu posiadania psów. Wszystkie te opłaty zostały
uregulowane w rozdziale V U.p.o.l.
Art. 15 wyżej wspomnianej ustawy stanowi o opłacie targowej.
Podmiotami tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują
sprzedaży na targowiskach. Od początku 2016 r. opłata ta jest jedynie
fakultatywnym dochodem własnym budżetu gminy. Rada gminy nie musi
wprowadzać tej daniny na swoim terytorium. Jest to spowodowane tym,
że często koszt poboru przewyższał korzyści majątkowe z racji wpływu
opłaty. Tak samo opłata ta może zniechęcać lokalnym wytwórców
niszowych zawodów do wystawiania swoich wyrobów na omawianych
targowiskach60. Art. 19 pkt. 1 lit. a stanowi natomiast, że organ uchwałodawczy gminy reguluje zasady ustalania i poboru oraz termin płatności
i wysokości stawek (z zachowaniem maksymalnych stawek określonych
w ustawie), nie tylko opłaty targowej, ale także dla pozostałych opłat
określonych w omawianej ustawie. Ponadto, w ramach tych podatków
rada gminy może uchwalić zwolnienia przedmiotowe czy zadecydować
o poborze opłaty w drodze inkasa, wybierając tym samym inkasentów
oraz ustalając wysokość wynagrodzenia dla nich61. Organem właściwym
dla tych opłat jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
o czym stanowi art. 1c U.p.o.l.
Opłata miejscowa tak samo jak wcześniej omawiana opłata od
1 stycznia 2016 r. stała się opłatą fakultatywną. Art. 17 ust. 1 ustawy
stanowi, że opłata ta jest pobierana od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowym. Dodatkowo opłaty tej nie można wprowadzić we
wszystkich miejscach, a jedynie w takich, gdzie są spełnione określone
warunki ustawowe. Miejscowość taka musi być położona na obszarze
posiadającym korzystne walory krajobrazowe oraz warunki
umożliwiające pobyt osób w tych celach bądź też na obszarze, któremu
60

H. Kmieciak, Opłata targowa, [w:] Podatki lokalne 2016, Warszawa 2016, s.
201.
61
Art. 19 pkt. 1 oraz pkt.2 ,3Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
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nadano statut ochrony uzdrowiskowej w ramach Ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych62.
Opłata uzdrowiskowa również, tak jak miejscowa, została
uregulowana w art.17 U.p.o.l. Ustawodawca stanowi, że jest ona
pobierana od osób fizycznych znajdujących się w miejscowościach
uzdrowiskowych uregulowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jest ona naliczana za
każdą rozpoczętą dobę63.
Następną opłatą jest opłata reklamowa. Ją również samorządy
gminne mogą, ale nie muszą uchwalić. Jest to nowa opłata, uregulowana
w ustawie dopiero pod koniec 2015 roku 64 . Jest to opłata od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłatę tę
pobiera się od, podobnie jak w podatku od nieruchomości, właścicieli,
posiadaczy oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, budowli
oraz nieruchomości gruntowych, na których znajdują się takie banery.
Ciekawą regulacją jest to, że w przypadku niezapłaconej opłaty
reklamowej na jej poczet przekazywana jest część podatku od
nieruchomości od nieruchomości, na terenie której znajduje się tablica
reklamowa bądź urządzenie reklamowe65.
Ostatnią uregulowaną opłatą w U.p.o.l. jest ta od posiadania
psów. Jest to, tak samo jak powyższe opłaty, opłata fakultatywna.
Obciążeni tą opłatą mogą być posiadacze psów66. Należy pamiętać, że
choć fiskalnie ta opłata jest mało znacząca, wpływa ona na świadomość
porządkową właścicieli psów67.

62

Art. 17 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
63
Art. 17 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
64
A. Dzięgiel-Matras, Opłata reklamowa,[w:] Podatki lokalne 2016, Warszawa
2016, s. 251.
65
Art.17a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
66
Art. 18 a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
67
A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 174.
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Opłata eksploatacyjna
Opłata eksploatacyjna jest uregulowana w art. 134 Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze. Jest to opłata ponoszona
w ramach koncesyjnego wydobywania ze złóż kopalin przez
przedsiębiorców. Opłata ta jest również nakładana na przedsiębiorców,
którzy w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża
węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża uzyskali
decyzję inwestycyjną 68 . Opłata ta stanowi 60% dochód własny gminy,
a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w przypadku ze złóż kopalin. Jeżeli chodzi
o wydobycie węglowodorów w 60% stanowią one dochód gminy, w 15%
jest to dochód powiatu, w 15% dochód województwa, gdzie prowadzona
jest działalność, a w 10% dochód wcześniej wspomnianego funduszu69.
Ustawa normuje charakter oraz okres rozliczeniowy. Stawki opłaty oraz
wzory druków dla opłaty są normowane przez właściwego ministra 70 .
Organami właściwymi dla opłaty są wierzyciele tej opłaty, czyli
podmioty, którym przysługuje dochód w ramach tej daniny71.
Podsumowanie
Podatki oraz opłaty samorządowe nie zostały jednolicie
uregulowane. U.p.o.l. nie obejmuje swoją treścią wszystkich podatków
oraz opłat, które stanowią dochód własny gminy. Ponadto widać również
rozbieżności w kompetencjach gminy w ramach poszczególnych danin.
Przy podatkach: od spadków i darowizn, umów cywilnoprawnych czy
podatku dochodowy od osób fizycznych opłacanym w formie karty
podatkowej mamy do czynienia z pewną dwoistością uprawnień
naczelnika urzędu skarbowego oraz organu wykonawczego samorządu
terytorialnego.
Samorządy terytorialne nie mają autonomii w sprawowaniu
prawa podatkowego, jednak mogą tworzyć lokalne prawo podatkowe.
Władztwo finansowe gminy pozwala oddziaływać na miejscowy rozwój
68

Art. 134 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
69
Art.141 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
70
Art. 137 ust. 7, 136 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
71
Art.142 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
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społeczno-gospodarczy. Ciekawym na pewno byłoby porównanie
dochodów poszczególnych gmin z podatków i opłat w ramach dochodów
własnych oraz zestawienie tych wyników z kreowaną polityką fiskalną
tych samorządów. Ważnym jest, żeby władztwo finansowe gminy było
jak najbardziej efektywne.
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Constitutional aspects of the functioning of local government

Abstrakt
Samorząd terytorialny to samodzielna jednostka administracyjna
działająca w Polsce. Umocowany jest w samej Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych aktach prawnych. Samorząd jest
uprawniony do wykonywania zadań przynależnych mu z mocy prawa, ale
również do tych zleconych przez administrację rządową oraz ma prawo
uchwalać prawo powszechnie obowiązujące w postaci aktów prawa
miejscowego. Gmina czyli podstawowa jednostka samorządu
terytorialnego, samodzielnie ustala tryb swojej pracy i wewnętrzną
organizację w uchwalonym przez siebie statucie. Członkowie danej
wspólnoty, którzy są jej przypisani ze względu na miejsca zamieszkania
mogą wielorako wpływać na jej kształt, np. poprzez referendum lokalne
bądź bezpośredni kontakt z radnymi.
Słowa kluczowe:
Samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, decentralizacja
administracji publicznej, lokalna społeczność, gmina, własna wewnętrzna
organizacja, fundamenty konstytucyjne, prawo administracyjne, wolne
wybory samorządowe
Abstract
Local government is an independent administrative unit in Poland
but is controlled by government administration. It is placed in the
Constitution of the Republic of Poland itself and in other legal acts. Local
government can realize own work but also those outsourced by the
government administration. Commune can itself enact statute with own
internal organization and create civil law by acts of local law. Members
are assigned by the place of their residence by the power of law. They can
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influence and change the local community by the plebiscite and close
contact with councilors. Local government is the people and the
controlled freedom of lawmaking.
Key words:
Local government, civil society, decentralization of public
administration, local community, commune, own internal organization,
constitutional foundation, administrative law, elections for selfgovernment

Samorząd terytorialny idąc za myślą Tadeusza Bigo jest formą
decentralizacji administracji publicznej, której samodzielnymi
podmiotami są tak zwane korporacje1, które można określić jako samodzielne byty wykonujące zadania administracji rządowej przy użyciu
środków materialnych umożliwiającym im ich realizację2. Zasada decentralizacji władzy publicznej została potwierdzona w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 15 stanowi, że zapewnia ona ustrój
terytorialny Polski 3 . Ujednolicenie poglądów oraz próbę zdefiniowania
tworu jakim jest samorząd terytorialny rozpoczął 27. Światowy Kongres
Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych z 1985 roku, który
w Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego stwierdził, że samorząd
lokalny to „prawo i powinność władz lokalnych do lokalnego
regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności
lokalnej”4 oraz że w Konstytucji bądź w drodze ustawowej powinny być
spisane zasady funkcjonowania i kompetencje władz lokalnych. W tym
samym roku została uchwalona Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
która potwierdziła, że zasady samorządu lokalnego powinny być
określane w wewnętrznych przepisach prawnych i w miarę możliwości
w konstytucjach5. W tej karcie zostały również ustalone fundamentalne
1

B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, R. Michalska-Badziak, E. OlejniczakSzałowska, M. Stahl, Prawo Administracyjne-pojęcia, instytucje, zasady w teorii
i orzecznictwie, Warszawa 2011, s. 265-266.
2
E. Ochendowski, Prawo administracyjne- część ogólna, Toruń 2009, s.355.
3
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr
78 poz. 483).
4
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 17-18.
5
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 25 listopada 1994 roku (Dz.
U. 2006, Nr 154, poz. 1107).
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zasady dotyczące nadzoru nad samorządem. Powinien on być
sprawowany tylko w granicach ustaw i obejmować kontrolę
celowościową. Wykonany musi być tak, by została przestrzegana zasada
proporcjonalności między stosowanymi środkami nadzoru a znaczeniem
chronionych interesów. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku poświęca cały rozdział siódmy samorządowi
terytorialnemu. Wedle Konstytucji RP, jest on usytuowany
w gminie, czyli w swojej podstawowej jednostce administracyjnej 6. Ta
wspólnota samorządowa powstaje z mocy prawa, jest tworzona przez
wszystkich obywateli, którzy zamieszkują dane terytorium, dlatego ma tu
miejsce zjawisko przymusowego związku obywateli, w którym dana
jednostka nie może odmówić przynależności do tej grupy społecznej, ale
w swoich działaniach może pozostać bezczynna, to znaczy nie musi brać
udziału w wyborach do organów stanowiących i wykonawczych ani
angażować się w inicjatywy mieszkańców, a organy odpowiedniego
związku samorządu nie mogą wykluczyć tej osoby z danej społeczności.
Z tego samego artykułu wynika również domniemanie kompetencji na
rzecz gminy, gdyż wykonuje ona „wszystkie zadania samorządu
terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu
terytorialnego”. Powiat został pominięty w Konstytucji RP, ale jest on
niewątpliwie umocowany w gminie. Województwo, czyli największa
jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w Konstytucji RP również
nie został wymieniony w rozdziale siódmym, jednakże gmina, powiat
i województwo to jednostki, które determinują trójstopniowy podział
terytorialny państwa „gdzie oznaczają wyłącznie określone terytorium
pozostające w następujących względem siebie relacjach: gmina jest
elementem składowym powiatu lub z mocy prawa występuje jako taka
jednostka, której przysługują prawa powiatu; z kolei powiat obejmuje
obszar kilku gmin lub jednej i jest jednocześnie częścią obszaru
województwa; województwo wreszcie obejmuje obszar kilku powiatów
i jesteś jednocześnie największą jednostką zasadniczego podziału
administracyjnego kraju powołaną w celu realizacji zadań publicznych” 7.
Gmina, jak i powiat przez fakt posiadania osobowości prawnej8
mogą dbać o swoją samodzielność za pomocą ochrony sądowej. Ta
osobowość dzieli się na publiczną, w której samorząd może nawiązywać
6

Konstytucja RP.
K. Celarek, Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością
samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, s. 13.
8
Konstytucja RP.
7
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stosunek prawny z organami państwa i na prywatną. Może występować
jako uczestnik obrotu prawnego oraz być posiadaczem mienia
komunalnego, co oznacza bycie właścicielem i posiadaczem innych praw
majątkowych. Na niezależność gminy składa się mnóstwo składników,
znajdzie się w nich na pewno brak hierarchicznego podporządkowania
innym podmiotom wyższego rzędu samorządowego (gmina nie jest
podporządkowana powiatowi, a powiat nie jest pod nadzorem
województwa), wybór członków do danego organu samorządowego
następuje w wolnych wyborach, fakt posiadania przez samorząd
własnych źródeł finansowania i swobodne prowadzenie polityki fiskalnej
czy zakładanie związków międzygminnych w celu sprawniejszego
wykonywania zadań publicznych9. Samodzielność gminy objawia się też
w uchwalaniu własnego statutu, budżetu, programów gospodarczych,
ustalenia wynagrodzenia wójta czy przyjmowania sprawozdań na temat
jego działalności, zaciągania długoterminowych pożyczek bądź
nadawania honorowego obywatelstwa gminy10. Poszczególne gminy mogą zawierać między sobą porozumienia, które służyć mają realizacji
zadań publicznych. Kolejną możliwością danym gminom jest zakładanie
stowarzyszeń, które z kolei mogą się przyczynić do wspierania idei
samorządu terytorialnego11. Do założenia stowarzyszenia konieczne są co
najmniej trzy jednostki gminne, a stowarzyszenie może obejmować cały
kraj lub określony teren12.
Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego
Według art. 163 pkt. 3 Konstytucji RP „Gmina wykonuje
wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych
jednostek samorządu terytorialnego”. Zaliczane tu są zadania własne,
przynależne z mocy prawa samorządom oraz zlecone, czyli należne
administracji rządowej, ale wykonywane przez jednostki samorządu
terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
konkretyzuje zakres działania i zadań gminy. Na jej podstawie, biorąc
przykład z Zygmunta Niewiadomskiego, można wyodrębnić kilka
9

M. Granat, Prawo konstytucyjne - Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016, s.
314.
10
Ustawa z dnia 8 III 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U.
1990 Nr 16 poz. 95).
11
Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne,
Warszawa 2013, s. 165.
12
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jedn.
Dz.U.2001 Nr79, poz. 855 ze zm.).
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podstawowych grup materii zadaniowej,: zaplecze techniczne (sprawy
gminnych dróg, budownictwa mieszkaniowego), polityka społeczna
(edukacja, pomoc społeczna), bezpieczeństwo publiczne (ochrona
zdrowia, sanitarna, porządek publiczny), współpraca ze społecznościami
lokalnymi i międzynarodowymi (upowszechnianie idei samorządowej,
propagowanie aktywności obywatelskiej) oraz kultura i ekologia
(edukacja publiczna, sprawy zieleni gminnych)13. Wyżej wymienione zadania są podejmowane przez samorząd z własnej inicjatywy i na własną
odpowiedzialność. Jednak samodzielność samorządu jest określona jako
samodzielność w ramach prawa bądź nadzoru, którą Naczelny Sąd
Administracyjny określił jako troskę o prawo i interes publiczny 14 .
Samodzielność gminy znajduje swoje uzasadnienie w usta-wach, ale jej
zakres można ustalić dopiero za pomocą wykładni odniesionej do
konkretnej sytuacji 15 . Inaczej jest z zadaniami zleconymi, które są regulowane ustawowo lub za pomocą porozumień zawieranych przez
organy samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej.
Jednak Konstytucja RP ograniczyła możliwość tego przelewania
uprawnień pod warunkiem wynikającym z uzasadnionych potrzeb
państwa16 i dokonania tego tylko w drodze ustawy. Gmina, a w zasadzie
rada gminy i odpowiedniki jej w innym rzędzie samorządowym (rada
powiatu, sejmik województwa) mają jeszcze jedno zadanie bowiem
opiniują pomysł utworzenia powiatu, który realizowany jest przez Radę
Ministrów. Zadania zlecone nie są finansowane z budżetu samorządu,
który jest corocznie uchwalany przez radę/sejmik, samorząd musi
otrzymać potrzebne środki do wykonania danego projektu. W toku
wykonywania tych zadań musi nastąpić określenie środków nadzoru, dla
których
ustalenia
odpowiedni
jest
kodeks
postępowania
administracyjnego, który mówi o nadzorze ze strony wojewody,
odpowiedniego ministra bądź samorządowym kolegium odwoławczym.
Kontrola nad samorządem
Działania dyscyplinujące samorząd terytorialny są sprawowane
w różnorakich formach. Można je podzielić na złagodzone, do których
niewątpliwie należy: wyrażenie opinii, żądanie informacji bądź złożenie
sprawozdania, udzielenie zgody na daną decyzję i na te zaostrzone, np.
13

Ustawa z dnia 8 III 1990 roku o samorządzie gminnym.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 15 I 1997, III SA
534/96.
15
Ibidem.
16
Konstytucja RP.
14
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uchylenie decyzji, stwierdzenie nieważności uchwały lub innego aktu,
rozwiązanie organu samorządu, ustanowienie zarządu komisarycznego na
czas nie dłuższy niż nowe wybory bądź zawieszenie członka 17 . Konstytucja RP wskazuje, że działalność jednostki samorządu terytorialnego
podlega nadzorowi jedynie z punktu widzenia legalności18. Nadzór nad
samorządem wynikający z ustawy zasadniczej może być wykonywany
przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodów oraz regionalne izby
obrachunkowe. Jeżeli organ stanowiący samorządu terytorialnego rażąco
i wielokrotnie narusza Konstytucję bądź ustawy to Sejm może posłużyć
się legitymacją konstytucyjną i na wniosek Prezesa Rady Ministrów ma
prawo rozwiązać tenże organ19. Kontrola decyzji administracyjnych, które dotyczą indywidualnych spraw odpowiedni jest art. 17 kodeksu
postępowania administracyjnego. Wynika z niego, w stosunku do
organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych
nadzór sprawują samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy
szczególne stanowią inaczej, a w stosunku do zadań zleconych
wojewodowie20. Kontrolowany organ samorządowy ma prawo w odpowiednim trybie formułować wniosek o weryfikację ustalenia przyjętego
po przeprowadzonej kontroli21, ale musi brać pod uwagę zarzut niezgodności z prawem, nie może zaskarżać ustalenia, tylko dlatego, że jest
niekorzystne dla niego.
Udział sądów administracyjnych w kształtowaniu samorządu
terytorialnego
Sądy administracyjne mają kilkanaście zadań w stosunku do
organów samorządu terytorialnego bowiem według Konstytucji RP
rozstrzygają spory kompetencyjne między nimi a organami administracji
rządowej22. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
odrzuci wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum
17

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne - Zarys wykładu, Warszawa 2016 s.
357-359.
18
Ibidem.
19
Konstytucja RP.
20
Ustawa z dnia 14 VI 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U.2017.1257 j.t.).
21
L. Kieres, Samorząd Terytorialny jako instytucja społeczeństwa
obywatelskiego, "Ruch prawniczy i ekonomiczny i socjologiczny", Rok LXVIIIzeszyt 2, s. 184.
22
Konstytucja RP; Ustawa z dnia 14 VI 1960 roku – Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.).
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lub nie dotrzyma terminu trzydziestu dni na podjęcie uchwały na temat
zorganizowania referendum, inicjatorowi przysługuje skarga do sądu
administracyjnego w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia uchwały lub
upływu terminu do jej podjęcia. Skargę kasacyjną od orzeczenia
w pierwszej instancji inicjator przeprowadzenia referendum, może złożyć
w terminie czternastu dni od jego otrzymania. W tym samym trybie
w terminie (czternaście dni od otrzymania rozstrzygnięcia) można
wystosować skargę do sądu administracyjnego, jeżeli mowa
o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody unieważniającego uchwałę rady
gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
wójta/burmistrza/prezydenta miasta23.
Na każdym szczeblu administracji samorządowej zadania są
wykonywane
za
pośrednictwem
organów
stanowiących
i wykonawczych 24 . Organy stanowiące są wybierane w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym. Kodeks wyborczy określa, kto ma bierne prawo wyborcze w tych
wyborach, do rady gminy może zgłosić udział obywatel polski oraz
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy osiemnaście lat stale
zamieszkujący obszar gminy, w wyborach do rady powiatu i sejmiku
województwa może brać udział tylko obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy osiemnaście lat oraz na stałe zamieszkuje
obszar danego powiatu bądź województwa. Wójtem, burmistrzem lub
prezydentem miasta, czyli osobą, która wchodzi w skład organu
wykonawczego gminy może zostać osoba, która posiada obywatelstwo
polskie i najpóźniej w dniu głosowania kończy dwadzieścia pięć lat.
Organy wykonawcze powiatu–zarząd powiatu ze starostą powiatowym
i województwa - zarząd województwa z marszałkiem są wybierane
w sposób pośredni - przez radę powiatu bądź sejmik województwa. Ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym25.
Ustrój wewnętrzny samorządu terytorialnego
Ustrój wewnętrzny został zdefiniowany przez Naczelny Sąd
Administracyjny, który uznał, że musi on zawierać fundamentalne
regulacje dotyczące jednostki samorządu terytorialnego, musi on określać

23

Ustawa z dnia 5 I 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011 nr 21 poz. 112).
Konstytucja RP, art. 169 pkt. 1.
25
Ustawa z dnia 5 I 2011 roku – Kodeks Wyborczy.
24

210

M. Połeć: Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego

organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jego organów26. Uchwalany jest
przez jego organy stanowiące, co musi nastąpić rzecz jasna w granicach
ustaw 27 . Przejawem samoorganizacji gminy jest uchwalanie własnego
statutu bez konsultacji z organami administracji publicznej, chyba że
gmina liczy więcej niż trzysta tysięcy mieszkańców, wtedy projekt
statutu musi zostać ustalony z Prezesem Rady Ministrów
w przeciwieństwie do statutu województwa, który zawsze musi zostać
skonsultowany z Prezesem Rady Ministrów. Statut jest przyjmowany
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby radnych, w ten sam sposób jak zwykła
uchwała rady gminy. Musi on zostać opublikowany we właściwym
wojewódzkim dzienniku urzędowym, który ustalony jest na podstawie
właściwości miejscowej. Statut należy do aktów prawa miejscowego, co
oznacza, że jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie działania
obszaru, który go ustanowił28. Statut określa tryb pracy rady, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika i innych członków, organizację
wewnętrzną, w tym skład organów danej jednostki samorządowej
i wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Sprecyzowana
jest częstotliwość zwoływania i zorganizowania sesji rady, wymienione
są podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą, podane zostały
wytyczne dla stworzenia projektu uchwały oraz te do przeprowadzenia
ważnego głosowania. Ponadto statut zawiera informacje na temat
powołania i pracy komisji, zasad i działania klubów radnych, dostępu do
dokumentów
gminnych
dla
mieszkańców
danej
jednostki
administracyjnej. Na ustrój wewnętrzny gminy składa się też statut jej
jednostki pomocniczej, który również musi zostać ogłoszony we
właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwały organów
gminy są podzielone na te z zakresu działalności administracji publicznej,
które podlegają kontroli Naczelnemu Sądowi Administracyjnego i na te,
które zostały podjęte w innych sprawach nienależące do wyżej wskazanej
kategorii, a należą do kognicji sądownictwa powszechnego29.

26

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 04.04.1996, II SA
3174/95.
27
Konstytucja RP, art. 169 pkt. 4.
28
http://www.rp.pl/artykul/486405-O-ustroju-gminy-stanowi-jej-statut.html#ap-2
(dostęp w dniu 24.09.2017 r.).
29
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 09.12.2003, P 9/02.
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Samorząd terytorialny jako społeczeństwo obywatelskie
Samorząd terytorialny to niewątpliwie kategoria społeczeństwa
obywatelskiego 30 . Każdy obywatel ma prawo współdecydować w interesach danej jednostki terytorialnej. Jest wiele rodzajów sprawowania
tzw. współrządów przez mieszkańców. Same wybory bezpośrednie
organu wykonawczego w postaci wójta/burmistrza/prezydenta miasta są
wybiciem na plan pierwszy ugrupowania politycznego, jeżeli wysuwa
ono kandydata bądź przyjęcie całkowitej linii aktywności kandydata
niezrzeszonego. Radni reprezentują swoich wyborców, a co za tym idzie
powinni się skupiać na sprawach okręgu, dzięki któremu otrzymali
mandat31. Radni są więc związani obowiązkami wobec wyborców: muszą
utrzymywać stałą więź z mieszkaniami, przyjmować ich postulaty
i zgłaszać je do rozpatrzenia organom gminy. Jedyną sankcją za brak tych
działań może być nieoddanie głosu na tego kandydata w następnych
wyborach, ponieważ prawo nie przewiduje innej kary. Według artykułu
170. Konstytucji RP „członkowie wspólnoty samorządowej mogą
decydować w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej
wspólnoty”, dzieli się ono tak jak ogólnokrajowe na fakultatywne
i obligatoryjne, które dotyczy trzech sytuacji: odwołania organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem
kadencji na jaką został wybrany, samoopodatkowania się mieszkańców
na cele publiczne, które muszą się mieścić w zakresie zadań
i kompetencji organów gminy oraz odwołania organu wykonawczego
gminy, w przypadku odmowy udzielenia mu absolutorium przez radę
bądź z innej przyczyny. Wójt/burmistrz/prezydent miasta wybrany
w wyborach bezpośrednich może zostać odwołany przez mieszkańców
gminy w referendum, a jeżeli dojdzie do jego skutku staje się ono
obligatoryjne co oznacza, że jego wynik musi wywołać skutki prawne.
Referendum lokalne może również zostać przeprowadzone z inicjatywy
samych członków danej wspólnoty, jeżeli dotyczy ono wyrażenia
stanowiska w istotnej sprawie tej wspólnoty32. Przeprowadzane jest na
wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców,
jeśli chodzi o gminę i powiat, a w przypadku województwa na wniosek
co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Referendum
lokalne jest ważne, gdy udział w nim bierze 30% uprawnionych do
głosowania, a sam udział w nich mogą wziąć osoby stale zamieszkujące
30

A. Balcerowska, Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, "Samorząd
terytorialny" 1999, nr 7-8.
31
L. Kieres, Op. cit., s. 181.
32
Konstytucja RP, art. 170.
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na terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające
czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. Grupa co
najmniej piętnastu obywateli posiadających prawo wybierania do rady
gminy ma prawo zwrócić się z inicjatywą przeprowadzenia referendum
w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz
ustalenia granic gminy. W przypadku odwołania danego organu gminy
pochodzącego z wyborów bezpośrednich, frekwencja jest uzależniona od
tej, która miała miejsce podczas wybierania tego organu, a staje się ono
ważne, gdy udział weźmie co najmniej 3/5 „liczby biorących udział
w wyborze odwoływanego organu”. O wyniku referendum świadczy
przeważająca liczba głosów za danym rozwiązaniem. Wyjątek stanowi
przypadek samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, jego
wynik jest rozstrzygający, gdy „za” opowie się co najmniej 2/3 ważnie
oddanych głosów. Kiedy wynik referendum jest rozstrzygający
w odniesieniu do odwołania danego organu ustawodawczego przed
upływem kadencji to z mocy prawa wygasa kadencja organu
wykonawczego tej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast
działalność organu ustawodawczego (rady gminy) ulega zakończeniu,
gdy w ważnym referendum o odwołanie wójta, które zostało
przeprowadzone z innej inicjatywy niż rady gminy o nieudzielenie
absolutorium, zostanie poparte większością ważnych głosów33. Obywatele mają prawo kontrolować organy gminy również w innych aspektach,
mogą uczestniczyć w sesjach rady gminy i w posiedzeniach jej komisji,
w tym mieć dostęp do protokołów z danego posiedzenia, mogą
pozyskiwać informacje (w tym mieć dostęp do dokumentów
potwierdzających wykonanie danego działania) na temat działalności
danego organu 34 . Od decyzji ostatecznej organów samorządu terytorialnego obywatelowi zawsze przysługuje skarga do sądu
administracyjnego, co wpływa na dodatkową ochronę mieszkańca
wspólnoty samorządowej.
Samorząd terytorialny został wyposażony w wiele rozwiązań
prawnych, które pozwalają mu na samodzielne decydowanie i tworzenie
powszechnie obowiązującego prawa w postaci aktów prawa
miejscowego. Ewidentnie na to wskazuje art. 16 pkt 2 Konstytucji RP,
który mówi o uczestniczeniu samorządu w sprawowaniu władzy
publicznej35. Działa on w granicach nakreślonych przez prawo i wyko33

Ustawa z dnia 15 IX 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. 2000 nr 88 poz.
985).
34
Ustawa z dnia 8 III 1990 roku o samorządzie gminnym.
35
Konstytucja RP.
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nuje zadania administracji publicznej niezastrzeżone dla innych jednostek
państwowych. Zadania, które samorząd otrzymał na zasadzie
decentralizacji są zaliczone do zadań własnych, a te poprzez
dekoncentrację do zadań zleconych 36 . Można go nazwać skupiskiem
ludzi znajdujących się na pewnym terytorium w tym samym czasie,
którzy mogą przyczynić się do jego rozwoju, gdyż posiadają
odpowiednie predyspozycje i środki na wykonanie takiej działalności.
Samorząd terytorialny nie jest jednak „państwem w państwie”, bo mimo
posiadania szerokiej autonomii, jest on kontrolowany przez organy
administracji publicznej, co na pewno, nie tylko według mnie, jest
idealnym rozwiązaniem, gdy dajemy organowi, który jest najbliżej
społeczeństwa niezależność przy zachowaniu zaufania kontrolowanego.
Ta instytucja nadzoru jest gwarancją wykonania przez samorząd
terytorialny funkcji publicznej 37 . Samorząd terytorialny stanowi jeden
z filarów prawidłowego funkcjonowania państwa. Państwo dzięki tej
instytucji może wypełniać swoje podstawowe funkcje poprzez
administrację świadczącą czyli doprowadzając gazociągi do
mieszkańców lub budowę żłobków, ale też przy pomocy administracji
ingerującej, która wydaje pozwolenia czy decyzje. Samorząd terytorialny
jest rozwiązaniem na rozwijające się społeczeństwo, które potrzebuje
szybkiej odpowiedzi na dany problem. Samorząd terytorialny
w przeciwieństwie do administracji rządowej jest blisko ludzi, co
pozwala mu sprawniej reagować i wspierać inicjatywy poszczególnych
grup obywatelskich.
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Działalność jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie bezpieczeństwa lokalnego
Activities of local self-government units in the field of local security

Abstrakt
Poczucie bezpieczeństwa jest naczelną wartością człowieka oraz
ogółu społeczeństwa. Jest ono niezwykle ważne dla funkcjonowania
obywateli oraz samego państwa. Wraz ze zmieniającym się światem
i otoczeniem, zmienia się również charakter i intensywność
poszczególnych rodzajów zagrożeń. Regulacje prawne określające
zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w sferze
ochrony bezpieczeństwa sytuują administrację samorządową jako istotny
element kształtowania tegoż stanu. Akty prawa powszechnie
obowiązującego nadają szereg kompetencji organom samorządowym, ale
również zobowiązują je do podejmowania konkretnych inicjatyw na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od momentu
reaktywowania samorządu terytorialnego w latach 90. ubiegłego wieku
znaczenie i rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania
bezpieczeństwa nie maleje, wręcz niekiedy staje się głównym motorem
działań w tym zakresie.
Słowa kluczowe:
Bezpieczeństwo, samorząd terytorialny, zarządzanie kryzysowe,
porządek publiczny, policja, straż pożarna, komisja bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Abstract
Sense of security is the chief value of man and the general public.
It is extremely important for the functioning of citizens and the state
itself. With the changing world and the environment, the nature and
intensity of the various types of threats are also changing. Legal
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regulations defining the tasks and competences of local self-government
units in the sphere of security protection place the self-government
administration as an important element of shaping the state. Common law
acts provide a number of powers to self-governments, but also require
them to take concrete initiatives to ensure public safety and order. Since
the re-inclusion of local government in the 1990s, the meaning and role
of local self-government in shaping security have not diminished and are
sometimes the main driving force in this area.
Key words:
Security, local self-government, emergency management, public order,
police, fire brigade, Commission for Safety and public order

Potrzeba bezpieczeństwa jest naczelną wartością każdego
człowieka. Towarzyszy od samego początku jego istnienia.
Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania
nie tylko pojedynczych jednostek, ale również ogółu społeczeństwa.
W przypadku zagrożenia nie tylko sam człowiek, również państwo staje
przed zaburzonym rytmem codziennego funkcjonowania, wówczas
w najgorszym przypadku dochodzi do destabilizacji życia społecznego.
Wraz ze zmieniającym się światem i otoczeniem, zmienia się
również charakter i intensywność poszczególnych rodzajów zagrożeń.
Działania na rzecz zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa,
stają się kluczowe w dobie zamachów terrorystycznych oraz
niezwyciężonych sił natury. Podejmowane inicjatywy na rzecz
bezpieczeństwa są zatem wyrazem racjonalności zachowań jednostek
określonych zbiorowości.
Współczesna dynamika świata stwarza wiele możliwości
rozwoju, w tym także nowych rozwiązań mających za cel zapewnienie
bezpieczeństwa. Od zagwarantowania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa, zależy sprawnie funkcjonujące państwo. Co raz częściej
w literaturze przedmiotu podejmowane są próby ulokowania
administracji samorządowej w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Regulacje prawne określające zadania i kompetencje
jednostek samorządu terytorialnego w sferze ochrony bezpieczeństwa
pozwalają na stwierdzenie, iż rola administracji samorządowej jest
niezwykle istotna. Akty prawa powszechnie obowiązującego nadają
szereg kompetencji organom samorządowym, ale również zobowiązują je
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do podejmowania konkretnych inicjatyw na rzecz kształtowania
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samorząd terytorialny znajdując
się najbliżej mieszkańców powinien znać potrzeby i problemy
społeczności. Poprzez analizę sytuacji, współpracując ze służbami
odpowiadającymi za bezpieczeństwo, administracja samorządowa
wpływa na kształtowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Z racji
ograniczenia oraz przyjętego tematu, autor zwróci uwagę na samorząd
gminny i powiatowy. W literaturze bowiem niejednokrotnie przyjmuje
się, iż poziom lokalny kończy się właśnie na szczeblu powiatowym,
dlatego też kwestia samorządu województwa zostanie tylko
zasygnalizowana.
Ukształtowanie ustroju samorządu terytorialnego po 1989 roku
Procesy zamian jakie nastały na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stały się podstawą formowania
w pełni wolnej państwowości. Zarówno w samej strukturze
organizacyjnej państwa, jak i zmianie sposobu myślenia społeczeństwa,
które stało się wolne w wyniku upadku komunizmu, nastał czas
głębokich reform administracyjnych. Zastanawiano się wówczas jaki
ostatecznie kształt przybiorą zapoczątkowane reformy ustrojowe.
Odrodzenie idei samorządu nastąpiło dwuetapowo. Pierwszy etap zmian
przypadł na reformę samorządu gminnego z 1990 roku, drugi, to etap
reformy administracyjnej państwa z 1998 roku1.
Zapoczątkowanie zmian legislacyjnych było możliwe dzięki
nowelizacji Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29
grudnia 1989 roku. Dalsze ustawowe regulacje dotyczące kwestii
samorządu rozwijane były w Ustawach Konstytucyjnych z 8 marca 1990
roku2, 17 października 1992 roku 3 oraz Konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku4. To właśnie w tej ostatniej Ustawie Zasadniczej znalazły się szersze
zagadnienia i podstawowe założenia samorządu terytorialnego w Polsce.
Poza zmianami w Konstytucji wprowadzono szereg aktów prawnych
1

E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s. 9.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 94).
3
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1992 r. Nr 84 poz. 426).
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997
r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
2
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rangi ustawowej odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego.
Do najważniejszych należy zaliczyć:
1) Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dalej jako
u.s.g.)5,
2) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(dalej
jako u.s.p.)6,
3) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(dalej jako u.s.w.)7.
Wraz z rozpoczęciem reform zmieniano ustrój państwa, zaczęto
odchodzić od centralizmu na rzecz decentralizacji. Jak zauważa Stanisław
Wójcik w projekcie reformy administracyjnej państwa nowo odrodzony
samorząd nie był postrzegany jako nowa władza publiczna, ale jako
element, który był przejawem demokratycznego państwa8. Reaktywowanie samorządu stało niejako w opozycji z modelem komunistycznego
państwa, ponieważ według Jerzego Regulskiego łamało pięć
podstawowych monopoli starego systemu9:
1) Złamanie monopolu politycznego partii poprzez dopuszczenie innych
równouprawnionych podmiotów;
2) jednolitość władzy państwowej- została zlikwidowana zasada
hierarchicznego podporządkowania władz lokalnych wobec władz
centralnych, czego efektem było wyodrębnienie się sfery spraw
publicznych nie podlegających bezpośrednio administracji centralnej;
3) Monopol własności państwowej, część własności państwowej została
przekazana gminom jako mienie komunalne;

5

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz.U. z
2015 r. poz.1515 ze zm.).
6
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.).
7
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1302 ze zm.).
8
S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s.276.
9
J. Regulski, Samorząd w budowie, [w:] Podstawowe wartości s. 184, Tenże.
Odbudowa władzy lokalnej w Polsce, Warszawa 1994, s. 5-6, cyt. za: Tamże.
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4) Uniezależnienie finansów gmin od budżetu państwa przez pojawienie
się m.in. podatków co łamało monopol polityki finansowej;
5) Złamanie monopolu administracji państwowej poprzez stworzenie
aparatu wykonawczego.
Samorząd terytorialny stanowi istotny składnik władz
publicznych, jest najbliższy mieszkańcom ze względu na charakter
wykonywanych zadań, jak również obywatelski charakter jego organów
stanowiących10. Powołanie gmin i równoczesna likwidacja rad narodowych była pierwszym etapem zwracającym administrację, ku nowo
powstającemu systemowi - demokracji parlamentarnej oraz gospodarki
rynkowej11. Dokonano przeniesienia części zadań publicznych, na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego, które do tej pory były zastrzeżone
wyłącznie dla administracji centralnej.
To właśnie decentralizację uznano za jeden z głównych celów
reformy administracyjnej państwa. Znany polski teoretyk prawa okresu
międzywojennego, który zaszczepiał ideę samorządu Jerzy Panejko
twierdzi, że samorząd jest zdecentralizowaną formą administracji
państwowej, opartą na przepisach prawa, a która jest wykonywana przez
lokalne, niepodległe hierarchicznie innym organom jednostki podziału
terytorialnego12. Istotą decentralizacji jest samodzielność jednostek samorządu, która polega na wyłączeniu podległości hierarchicznej
centralnemu rządowi13. Tak więc należy stwierdzić, iż za decentralizację
należy przyjąć taki system administracji państwowej, w którym obok
władzy centralnej i przedstawicielstwa tejże władzy w terenie, istnieje
odmienny typ władzy- samorządowej administracji terenowej będącej
niezależną i samodzielną jednostką w stosunku do władzy centralnej14.
Zasada decentralizacji została wyrażona również w obowiązującej
Konstytucji „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
decentralizację władzy publicznej” (art. 15 Konstytucji RP). Należy
jednak zaznaczyć, iż decentralizacja nie uchyla hierarchicznego
10

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności,
Warszawa 2011, s. 15.
11
S. Wójcik, Samorząd… dz. cyt., s.280.
12
T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego,
Warszawa 1928, s. 97, cyt. za: E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma
decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 22-23.
13
Tamże.
14
S. Wójcik, Samorząd… dz. cyt., s. 281.
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podporządkowania, decentralizacja jest przejawem negacji i zniesienia
podporządkowania władzy centralnej15. Samorząd to zakres władzy ustalony na podstawie prawa do samodzielnego zarządzania własnymi
sprawami, obejmujący wszystkie dziedziny życia społecznogospodarczego, pomocniczy wobec władzy państwowej16. Jak wskazuje
Hubert Izdebski, samorząd w klasycznym rozumieniu, które zostało
przyjęte w Konstytucji stanowi część składową systemu władz
publicznych. Wykonuje ustawowo zlecone zadania publiczne, zrzeszając
w tym celu różne podmioty17.
Jak zostało zaznaczone na początku, podstawy prawne działania
samorządu terytorialnego znajdują się w Konstytucji RP, jak również
w szeregu innych aktów normatywnych w randze ustawy. Wprowadzony
podział terytorialny w Polsce jest uwarunkowany historycznie. Najpierw
w 1990 roku zostały wyodrębnione gminy, dopiero później w 1998 roku
powstał samorząd powiatowy i województwa. Od 1 stycznia 1999 roku
w Polsce funkcjonuje trójstopniowy podział terytorialny państwa.
Samorząd terytorialny pełni istotną rolę w funkcjonowaniu
państwa. Przybliża on władzę, co więcej, przekazuje tę władzę
obywatelom 18 . Wzmocnienie pozycji samorządu terytorialnego oraz
wspólnot lokalnych, zostało podyktowane nieuchronnymi zmianami
cywilizacyjnymi, również poprzez integrację z Unią Europejską19. Przemiany, które dokonały się na przestrzeni lat wskazują na ważność
samorządu w strukturze organizacyjnej państwa, wynika to m.in. z faktu
realizowanych zadań służących zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnych. Pomimo wprowadzenia ustaw regulujących strukturę
samorządu terytorialnego, nie można uznać procesu kształtowania
administracji samorządowej za zakończony20.

15

E. J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005, s.12.
S. Wójcik, Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013,
s. 17.
17
H. Izdebski, Samorząd terytorialny… dz. cyt., Warszawa 2011, s. 35.
18
S. Wójcik, Samorząd i państwo… dz. cyt., s. 23.
19
A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s.
384.
20
A. Sekuła, Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku
1989, [w:] red. K. Gomółka, Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej,
Elbląg 2007, s. 42.
16
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Pojecie zadań samorządu terytorialnego jest terminem prawnym.
Pojawia się zarówno w ustawach samorządowych, jak również
w Konstytucji, pomimo tego nie ma wypracowanej definicji legalnej tego
pojęcia 21 . Zadania, które zostają przydzielone samorządowi terytorialnemu, powinny decydować o takich kwestiach, jak struktura samego
samorządu, wielkość aparatu pomocniczego czy zakres przestrzenny
funkcjonowania administracji terytorialnej. Tak więc, zadania stanowią
istotny element samorządu.
Istotne jest także wskazanie różnic terminologicznych pomiędzy
pojęciem zadania a kompetencji samorządu. Termin „zadanie” używany
jest najczęściej w kontekście celu, jaki powinna osiągnąć administracja
lub kierunek działań zakresu rzeczowego spraw będących w kompetencji
samorządu terytorialnego22. Samo zadanie może oznaczać oparty na przepisach prawa obowiązek, utworzony na rzecz realizacji określonego celu
przez zastosowanie określonych form działania. Natomiast kompetencję
należy utożsamiać z zawartym w przepisach prawa upoważnieniem bądź
obowiązkiem działania23.
Zadania samorządu mają charakter publiczny co oznacza, że
wykonywane są w interesie publicznym, a więc dla dobra wspólnego
każdej utworzonej jednostki podziału terytorialnego. Jak zauważa Lidia
Zacharko za istotę zadania publicznego należy rozumieć fakt, iż oznacza
ono obowiązek administracyjny, który stanowi konkretyzację celu
działania administracji24.
Obowiązujące akty normatywne pozwalają wyodrębnić podział
zadań samorządu terytorialnego na zadania własne i zlecone. Zadania
publiczne, które służą zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są
wykonywane przez jednostki podziału terytorialnego jako zadania
własne. Natomiast przez zadania zlecone, należy rozumieć wykonywanie
innych zadań publicznych przez samorządy, które zostały przekazane do

21

J. Niczyporuk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu
terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2013, s. 87.
22
P. Chmielnicki, Podział zadań samorządu terytorialnego, [w:] Prawo
samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel Warszawa 2006, s. 107.
23
J. Niczyporuk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] Prawo… dz. cyt., s.
88.
24
L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium
administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 13-17.
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realizacji, z uzasadnionych potrzeb państwa. Tryb przekazywania
i wykonania tego typu zadań został określony przez ustawy25.
Zasada stanowiąca podstawę podziału zadań i kompetencji
pomiędzy szczeblami jednostek samorządu terytorialnego wynika
również z zasady subsydiarności- pomocniczości, która warunkuje
przydział poszczególnych zadań i kompetencji danym jednostkom
terytorialnym26. Należy zaznaczyć, iż zadania te mają różnorodny charakter, nie tylko pod względem zasięgu terytorialnego (zadania własne
mają charakter lokalny lub regionalny - w przypadku województwa,
zadania zlecone co do zasady mają charakter ogólnopolski).
Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa
lokalnego
Gminy jako jednostki zróżnicowane pod względem
ekonomicznym, społecznym posiadają wspólny zakres zadań
publicznych, który wykonują podobnie. Konstytucyjna zasada
domniemania kompetencji stanowi, że sprawy, które nie na leżą do
właściwości organów wyższego szczebla wykonuje gmina. Nie oznacza
to jednak, iż gminy są właściwe we wszystkich sprawach publicznych.
Art. 6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a które
nie są zastrzeżone dla innych podmiotów. Oznacza to, że gminy mogą
podejmować działania istotne dla społeczności lokalnej, ograniczenie
działań wynika jedynie z zastrzeżenia ich dla innych podmiotów
publicznych27. Potwierdzeniem zasady domniemania kompetencji jest art.
164 ust.3 Konstytucji RP, stanowiący iż gmina wykonuje wszystkie
zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek
samorządu terytorialnego. Art.7 ust. 1 u.s.g. stanowi, iż do zadań
własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty,
określa również katalog zadań jaki został nałożony na samorząd
gminny28.
25

J. Niczyporuk, Zadania… dz. cyt., [w:] Prawo… dz. cyt., s. 88-89.
M. W. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja,
Lublin 2011, s.185.
27
Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego,
Toruń 2013, s. 78-79.
28
Zgodnie z art. 7 u.s.g. zadania własne gminy obejmują w szczególności
działania z zakresu:
26
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Kolejną jednostką podziału terytorialnego państwa jest powiat.
Granice powiatu zostają ustalone poprzez wskazanie gmin, które
wchodzą w skład powiatu o w miarę jednorodnym terytorium,
zapewniającym jednorodność osadniczą i przestrzenną. Jednorodność ta
powinna uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz
możliwość realizacji zdań publicznych (art. 3 u.s.p.). Podobnie jak gmina,
powiat posiada osobowość prawną, oraz wykonuje zdania publiczne
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność- odpowiedzialność
cywilnoprawna.
Tworząc samorząd powiatowy w Polsce w 1998 roku, podobnie
jak w przypadku innych jednostek samorządu terytorialnego kierowano
się zasadą racjonalnej administracji i demokratyzacji władzy. Jak
wskazuje M. W. Sienkiewicz celem była poprawa działania administracji
szczebla pośredniego oraz wzrost efektywności zadań29. Małgorzata Stahl
definiuje zadania samorządu powiatowego jako zadania określone
ustawami, które mają charakter ponadgminny oraz zostały wyliczone
w sposób enumeratywny, wykonywane przez tę jednostkę w imieniu

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego
transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i
zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji
publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej
i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia
kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i
upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
współpracy ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw.
29
M. W. Sienkiewicz, Samorząd… dz. cyt., s. 185-186.
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własnym i na własną odpowiedzialność30. Bogdan Dolnicki stwierdza, że
powiat realizował będzie tylko te zadania mające charakter lokalny,
których nie może zrealizować gmina 31 . Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje na katalog zadań własnych powiatu do
którego należą zadania o charakterze ponadgminnym32. Analizując relacje między zadaniami powiatu, a zadaniami gminy można stwierdzić, że
gminy wykonują zadnia lokalne, a powiaty ponadlokalne. Zadania
ponadlokalne można podzielić na dwie zasadnicze kategorie:
1) ponadgminne zadania, a więc zadania przekraczające zasięgiem
terytorialnym granice jednej gminy np. budowa drogi powiatowej;
2) zadania o charakterze uzupełniającym, a więc zadania, które
przekraczają zdolności gminy do świadczenia określonych usług ze
względów finansowych, braków kadrowych bądź ekonomicznych33. Istotny fakt, który odróżnia katalog zadań gminy od katalogu powiatowego
jest taki, iż zadania wymienione w ustawie o samorządzie powiatowym
mają charakter katalogu zamkniętego. W obu przypadkach, gmin
i powiatów ustawodawca w skazał na kwestie bezpieczeństwa, które mają
realizować obie jednostki samorządu terytorialnego.

30

M. Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach, [w:] Administracja
publiczna u progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński,
Warszawa 2011, s. 514.
31
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003, s. 169.
32
Zadania samorządu powiatowego wykonywane są z zakresu: edukacji
publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki
prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i
dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki
nieruchomościami,
administracji
architektoniczno-budowlanej,
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i
rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony
praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu,
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
33
E. Knosala, Zadania i ustrój jednostek samorządu terytorialnego, [w:] M.
Baron-Wiaterek, E. Knosala, L. Zacharko (red.), Zarys ustroju samorządu
lokalnego i regionalnego, Gliwice 2009., s. 20.
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Zanim zostaną zaprezentowane konkretne zadania z zakresu
bezpieczeństwa, należy wyjaśnić pewne kwestie terminologiczne. Pojęcie
bezpieczeństwa nie jest łatwe do zdefiniowania, ponieważ zależy od
kontekstu, zakresu rozważań oraz sytuacji i okoliczności jakie przyjmie
za właściwe dany autor 34 . Andrzej Misiuk stwierdza, że zakres rozumienia samej istoty bezpieczeństwa powiązany jest z zagrożeniami.
Uważa, że pomiędzy istotą bezpieczeństwa a zagrożeniami istnieje
relacja, która warunkuje, iż skala i charakter zagrożeń mają wpływ na
poczucie stanu bezpieczeństwa danego podmiotu 35 . Współczesne rozumienie terminu bezpieczeństwo można rozpatrywać dwojako. W skali
makro - jako bezpieczeństwo państwa, układu państw, danego
kontynentu bądź bezpieczeństwa światowego, lub w skali mikro - jako
bezpieczeństwo poszczególnych społeczności lokalnych 36 . Najogólniej
bezpieczeństwo postrzegane jest jako „stan niezagrożenia, spokoju, pewności”37. Na przestrzeni lat doszło do rozszerzenia zakresu przedmiotowego rozumienia terminu bezpieczeństwo. Obecnie nie rozpatruje się
tylko elementu militarnego, ale równie ważne stały się kwestie
ekonomiczne, społeczne, informacyjne przy tworzeniu definicji
omawianego pojęcia.
Z działalnością państwa, a więc również samorządu
terytorialnego wiąże się pojęcie bezpieczeństwa publicznego. Przez
bezpieczeństwo publiczne należy rozumieć stan, który gwarantuje
niezakłócone oraz zgodne z wolą obywateli funkcjonowanie instytucji
państwowych, samorządowych i społecznych, jest to także stan
gwarantujący bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia ludności, poprzez
przestrzeganie
ustanowionych
norm
prawa
powszechnie
obowiązującego38. Inna definicja bezpieczeństwa publicznego podaje, iż
„jest to stan braku zagrożenia dla funkcjonowania organizacji
państwowej i realizacji jej interesów, umożliwiający normalny,
34

S. Kwiatkowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych.
Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011, s. 20-21.
35
A. Misiuk, Rozważania o bezpieczeństwie, [w:] Nauka o bezpieczeństwie.
Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, red. L.
Grochowski, A. letkiewicz, A. Misiuk, t. 1, Szczytno 2011, s. 20.
36
A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 11.
37
Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.) Warszawa 1998.
38
K. Sienkiewicz - Małyjurek, Z. T. Niczyporuk, Bezpieczeństwo publiczne.
Zarys problematyki, Gliwice 2010, s. 43, cyt. za: T. Serafin, S. Parszowski,
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie
bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s.33.
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swobodny jej rozwój” 39 . Lokalny wymiar bezpieczeństwa obejmuje
w określonych proporcjach elementy bezpieczeństwa rozumianego
w skali krajowej, ale również uwzględnia charakterystyczne dla danych
społeczności elementy, potrzeby, problemy i możliwości40.
Pojęciem ściśle powiązanym z bezpieczeństwem jest porządek
publiczny. Władysław Kawka za porządek publiczny uważa zespół norm
prawnych i pozaprawnych (moralnych, etycznych, obyczajowych, itp.)
których przestrzeganie stanowi istotny element normalnego współżycia
jednostek ludzkich w państwie. Zwraca uwagę , że normy te kształtowane
są pod wpływem konkretnych momentów politycznych, religijnych,
etycznych i wielu innych różnego rodzaju 41 . Inna definicja formułuje
porządek publiczny jako określony stan faktyczny, wewnątrz państwa
regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi ,umożliwiający
normalne współżycie jednostek w organizacji państwowej w określonym
miejscu i czasie42. Na gruncie chociażby prawa oba pojęcia są uznawane
za niejasne, nieprecyzyjne, niepełne, co w konsekwencji sprawia trudność
ich definiowania. W prawie polskim pojęcia bezpieczeństwa i porządku
publicznego są stanowione i stosowane w sposób wieloznaczny
i niedookreślony43.
Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczności
lokalnych, porządku publicznego zostały zaliczone do podstawowych
zadań jednostek samorządu terytorialnego. Administracja samorządowa,
a więc ograny gmin, powiatów i województw, ze względu na swój
charakter są zobligowane do zabezpieczenia bezpieczeństwa obywateli
39

A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2011, s.17.
40
W. Fehler, Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, [w]
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, Warszawa 2009, s. 24,
cyt. za: T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności… dz. cyt., s.34.
41
W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s.
46,67,69,73, cyt. za: A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa
publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014 nr 23, s.
92.
42
J. Zaborowski, Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo
publiczne” i „porządek publiczny”, „Zeszyty Naukowe ASW” 1985, nr 41, s.
129, cyt. za: tamże, s. 95.
43
J. Dobkowski, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec
integracji europejskiej (wybrane uwagi), [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we
współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny,
Rzeszów 2008, s. 159-160.
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w sprawach codziennych, powszechnych i powtarzalnych44. Należy jednak zauważyć, iż mimo przeprowadzonej reformy administracyjnej
główne zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
spoczywają na administracji rządowej. Jak zauważa Ernest Knosala
w strukturach samorządu terytorialnego nie występuje struktura
resortowa, dzięki czemu świadczona działalność może być odpowiednio
skoncentrowana45.
Podstawową jednostką samorządową w Polsce jest gmina, która
wykonuje zadania publiczne w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Zasygnalizowane wcześniej zadania wynikające z ustawy o samorządzie
gminy, nakładają na samorządy gminne m.in. zadania z zakresu:
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony
przeciwpożarowej; ochrony przeciwpowodziowej. Gminy jako że są
organami samorządowymi nie posiadają, w przeciwieństwie do organów
administracji rządowej, środków władczych. Tak więc, aby skutecznie
przeciwdziałać zagrożeniom, muszą stosować środki prewencyjne, które
przyczyniają się do zabezpieczenia lub utrzymania bezpieczeństwa
mieszkańców46. Nie bez znaczenia pozostaje reszta wymienionych zadań
w katalogu ustawy o samorządzie gminnym. Uprawnienie organów
gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego, również wpływa na
stan bezpieczeństwa. W celu ochrony zdrowia obywateli, jak również dla
zapewnia porządku publicznego, rada gminy może podjąć uchwałę
dotyczącą przepisów porządkowych, które nie są zastrzeżone dla innych
organów na mocy odrębnych ustaw47. Organ wykonawczy gminy, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) realizuje uchwały rady oraz
bezpośrednio realizuje zadania gminy. Upoważniony został również do
wydawania decyzji administracyjnych, przepisów porządkowych
w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, wymagającej
natychmiastowego działania48.

44

E. Pierzchała, Organizacja administracji bezpieczeństwa- wybrane
zagadnienia prawne, [w:] Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności
lokalnej, A. Szecówka, J. Dzieńdziora, S. Musioł, Racibórz 2008, s. 12.
45
Tamże.
46
B. Bonisławska, Zadania administracji samorządowej w zakresie
bezpieczeństwa lokalnego, „ Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja”
2012, nr 1, s.232.
47
T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności… dz. cyt., s.46.
48
B. Bonisławska, Zadania administracji… dz. cyt., s. 233.
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Zgodnie z zapisami art. 19 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej jako u.z.k.) w przypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowej organem właściwym w sprawach
zarządzania kryzysowego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta 49 .
W przypadku zaistnienia stanu klęski żywiołowej na mocy ustawy z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (dalej jako u.s.k.ż.)
odpowiedzialny za działania prowadzone na obszarze gminy zostaje
właściwy miejscowo wójt, burmistrz, prezydent miasta (Art. 9 ust. 1
u.s.k.ż.) 50 . Art. 21 oraz art. 22 tejże ustawy umożliwia wójtowi wprowadzenie na terenie gminy ograniczenia wolności i praw człowieka, które
sprowadzają się głównie do działań ewakuacyjnych z zagrożonych
miejsc, czy zakazie organizowania imprez masowych 51 . Odpowiednie
przepisy prawa umożliwiają organom gminy wydawać polecenia do
podjęcia stosownych działań przez odpowiednie instytucje np. straże,
służby czy inspekcje. Przykładem może być współpraca wójta
z komendantem policji. W określonych przypadkach wójt może zażądać
przedłożenia przez komendanta sprawozdania z działalności lub
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wójt może
żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem, bądź podjęcia działań
zmierzających ku usunięciu zagrożeń bezpieczeństwa52. Współpraca samorządu gminnego z Policją opera się na trzech płaszczyznach;
informacyjnej, rzeczowej oraz fizycznej53.
Kolejną jednostką samorządu terytorialnego, która realizuje
zadania publiczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa to powiat.
Samorząd powiatowy wykonuje zadania własne do których należą
zadania mające charakter ponadgminnym, oraz zadania zlecone. Zdania
te wykonywane są przy pomocy własnych organów powiatu lub za
pomocą wyspecjalizowanych służb administracyjnych, wchodzących
w skład terenowej administracji rządowej, a które zostały prawnie
przekazane pod zwierzchnictwo samorządu terytorialnego 54 . Podobnie
jak gmina, powiat może tworzyć akty prawa miejscowego o charakterze
49

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89,
poz. 590, z późn. zm.).
50
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62
poz. 558, z późn. zm.).
51
B. Bonisławska, Zadania administracji… dz. cyt., s. 233.
52
Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz.U. z 2007r., nr
43, poz. 277 z późn. zm.).
53
T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności… dz. cyt., s.47.
54
H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 2004, s. 261.
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porządkowym w uzasadnionych przypadkach tj.: ochrony życia zdrowia
lub mienia obywateli, zapisy te znalazły miejsce w art. 41 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym. Szczególną pozycję zajmuje starosta jako
przewodniczący zarządu, który jest prawnym zwierzchnikiem
powiatowej administracji zespolonej. Ma on wpływ na powoływanie
kierownictwa służb powiatowych, opiniuje kandydatury osób na
stanowiska komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wydaje również polecenia w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia55. Istotnym elementem służącym realizacji zadań starosty jako zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży jest
powoływana komisja bezpieczeństwa i porządku56. Art. 38 ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym określa zadania, które należą do komisji
bezpieczeństwa i porządku, należą do nich:
1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu;
2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji
i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na
terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;
3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;
4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania
Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;
5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów;
7. Opiniowanie, zleconych przez starostę innych zagadnień
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W tym samym artykule w ust. 5 zostaje podany skład komisji,
która składa się ze: starosty, dwóch radnych delegowanych przez radę,
55
56

B. Bonisławska, Zadania administracji… dz. cyt., s. 235.
A. Misiuk, Administracja porządku… dz. cyt., s.82.
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trzy osoby powołane przez starostę posiadające wiedzę z zakresu
przedmiotu komisji oraz dwóch przedstawicieli delegowanych przez
komendanta powiatowego policji, prokurator oraz inni pracownicy
spośród służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego. W ramach prowadzonej działalności komisja
może współpracować z samorządami z terenu powiatu oraz innymi
organizacjami na rzecz bezpieczeństwa.
Ostatnią jednostką samorządową jest województwo. Szczególny
charakter tego szczebla wynika z dualizmu władzy publicznej. Zadania
samorządu województwa względem, wojewody pozostają w znacznej
dysproporcji. Zadania wojewody polegają w główniej mierze na
reagowaniu na sytuacje kryzysowe, zagrażające bezpieczeństwu,
natomiast w przypadku samorządu województwa zadania mają charakter
głównie prewencyjny.
Na poziome lokalnym najważniejszymi instytucjami zapewnienia
pożądanego stanu bezpieczeństwa obywateli są lokalna Policja, która
podlega administracji rządowej wraz samorządem lokalnym - gmina
i powiat57. Art. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (dalej jako
u.p.) stanowi, iż Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub
starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy,
powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w zakresie
ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach
określonych w ustawach 58 . Działania jakie prowadzą formacje mundurowe, w tym również Policja zostały dostosowane do podziału
terytorialnego państwa.
W sytuacjach kryzysowych Policja wraz z innymi służbami
podejmuje działania w sposób celowy, świadomy i zorganizowany
w celu minimalizacji strat. Współpracuje z jednostkami samorządu
terytorialnego, innymi formacjami na podstawie określonych
przepisów59. Próba systematyzacji zadań realizowanych przez Policję jak
uważa Stanisław Pieprzny, może być przedstawiona w układzie
57

P. Radziszewski, Podstawy prawne współdziałania samorządu i Policji, [w:]
Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A.
Szymaniak, Poznań 2007, s.11.
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Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2007, Nr 43, poz. 277 z
późn. zm.).
59
J. Wróbel, A. Chechelski, Współdziałanie Policji z wybranymi podmiotami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, Katowice 2010, s. 8.
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podmiotowym. Podmiotami tymi będą jednostki organizacyjne Policji,
które stanowią aparat pomocniczy. Należy do nich zaliczyć: Komendę
Główną Policji, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe,
komisariaty,
odziały
prewencji,
samodzielne
pododdziały
antyterrorystyczne, szkoły i ośrodki szkolenia. Zadania poszczególnych
jednostek określa Komendant Główny Policji w drodze zarządzenia60.
Szczególny zakres zadań został przydzielony Policji w ustawach
o stanie klęski żywiołowej i o stanie wyjątkowym. Policja wraz z innymi
służbami współdziała w celu zapobiegania i niwelowania skutków klęski
żywiołowej. Podlega wówczas organom kierującym, a więc odpowiednio
wójtowi, staroście, wojewodzie lub właściwemu ministrowi, w zależności
od obszaru na jakim wprowadzono stan klęski żywiołowej.
Współdziałanie samorządu terytorialnego z jednostkami Policji wynika
z przepisów ustawowych. Do działań takich, można zaliczyć chociażby
składanie rocznych sprawozdań z działalności oraz informacji o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdanie komendanci
składają odpowiednio właściwym wojewodom, starostom, wójtom,
a także radom powiatu i radom gmin (art. 10 u.p.). Dodatkowo wójt
(burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać przywrócenia stanu
zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zmierzających
do zapobieżenia lub usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku
publicznego (art. 11 u.p.). Również wpływ na powoływanie
komendantów: wojewódzkich, powiatowych miejskich i komisariatów
Policji należy do wójta lub starosty, gdyż zasięga się ich opinii na temat
kandydata. Należy zaznaczyć, iż opinia ta nie wiąże odpowiedniego
przełożonego powołującego na stanowisko komendantów Policji.
Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać
środki finansowe na tworzenie i utrzymanie dodatkowych etatów
w rewirach dzielnicowych i posterunkach policyjnych na terenie gminy
lub powiatu (art. 13 u.p.).
Samorząd lokalny nie tylko współpracuje z Policją, ale również
ze Strażą Pożarną. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Koszty
funkcjonowania jednostek przeciwpożarowych, zgodnie z ustawą z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dalej jako u.o.p.)
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S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów
2008, s. 93.
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pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 61 .
Główne zadania powiatu skupiają się wokół m.in. prowadzenia analiz
i prognoz
z zakresu pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń; analizowaniu sił i środków dostępnych w ramach
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; tworzenia systemu
współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej, które wchodzą
w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji,
straży i innych podmiotów; tworzenia kanałów łączności, alarmowania,
współpracy pomiędzy tymi podmiotami (art. 21 u.o.p.)62. Poprzez finansowanie działalności jednostek straży pożarnej, samorząd wpływa
bezpośrednio na jakość świadczonych usług. Świadczyć o tym może fakt,
iż to na gminie spoczywa obowiązek wyposażenia, umundurowania
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży
pożarnej funkcjonującej na terenie gminy (art. 32 ust. 2 u.o.p.). Jako że
zadania, które realizuje straż pożarna wpisują się w katalog zadań
własnych jednostek samorządu lokalnego, straż posiada pewnie
zobowiązania względem administracji lokalnej. Rada powiatu (miasta)
rozpatruje co najmniej raz do roku sprawozdanie z działalności
komendanta powiatowego PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Informacja ta, może być również złożona w każdym czasie na zlecenie
starosty. Przedstawione sprawozdanie służy radzie powiatu do określania
w drodze uchwały działań i sposobów ich realizacji w celu zapobiegania
zagrożeń ochrony przeciwpożarowej. W sytuacji kiedy dochodzi do
bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej, wójt lub starosta może
wydać komendantowi powiatowemu PSP polecenie podjęcia
niezbędnych działań będących we właściwości tej formacji do usunięcia
występującego zagrożenia63.
Inną formacją, która współpracuje ściśle z samorządem
terytorialnym jest straż gminna (miejska). Utworzenie omawianej straży
jest przejawem realizacji zasady samorządności. Wynika to z faktu, iż
wspólnoty lokalne znają najlepiej potrzeby i problemy jakie występują na
danym obszarze. To właśnie same wspólnoty decydują o fakcie
utworzenia straży gminnych, a także o celach i zadaniach. Obecnie
podstawę prawną funkcjonowania straży gminnych reguluje ustawa
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Art. 29 ustawy 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.
Dz.U. 2017, poz. 736).
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Tamże.
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A. Misiuk, Instytucjonalny system… dz. cyt., s. 178-178.
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (dalej jako u.st.gm.) 64.
Art. 1 tejże ustawy stanowi, że straż gminna jest samorządową formacją
umundurowaną, wykonującą swoje zadania z poszanowaniem godności
i praw obywateli65. Już na samym początku należy zaznaczyć, iż nazwa
straż gminna i miejska, są tożsame. Rozróżnienie to wynika jedynie
z faktu, gdzie organem wykonawczym jest burmistrz lub prezydent
miasta straż gminna nosi nazwę straży miejskiej. Straż gminna jako
formacja powołana przez organy gminy pełni służebną rolę wobec
społeczności lokalnej. Ustawa o strażach gminnych nie zobowiązuje do
powoływania omawianej formacji w każdej gminie, jest to działanie
mające charakter fakultatywny.
Powołując straż gminną przepisy ustawy zobowiązują gminy do
zasięgnięcia opinii właściwego terytorialne komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji o utworzeniu straży gminnej. Konsekwencją faktu,
iż uprawniona do powołania straży gminnej jest rada gminy, jest również
możliwość rozwiązania tejże formacji właśnie przez radę gminy.
Koszty związane z działalnością straży gminnej, miejskiej
pokrywane są odpowiednio na terenie gminy przez budżet gminy,
a w przypadku straży miejskiej z budżetu miasta (art. 9 u.st.gm.). Straż
może występować jako samodzielna jednostka budżetowa gminy lub
miasta, albo może być wpisana w strukturę organizacyjną urzędu.
W sytuacji samodzielnej jednostki budżetowej posiada samodzielność
zarówno finansową jak również organizacyjną. Pracodawcą strażników
jest wówczas komendant straży. Natomiast gdy straż jest wpisana
w strukturę organizacyjną urzędu i nie posiada własnego budżetu,
pracodawcą komendanta jak i strażników jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta. Obsługę administracyjną, finansową i kadrową
prowadzi urząd gminy lub miasta66.
Należy mieć na uwadze fakt, iż zadania z zakresu bezpieczeństwa
nie są wyłącznie nakładane przez ustawy samorządowe. Szereg innych
64

P. Dobosz, Komentarz do art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa
o samorządzie gminnym. Komentarz, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2010, s.
127, cyt. za: W. Lis, Straże gminne w systemie ochrony organów bezpieczeństwa
i porządku publicznego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, nr 1., s. 167.
65
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997, Nr 123,
poz. 779 z późn. zm.).
66
P. Kamiński, Straże gminne (miejskie) w zarządzaniu kryzysowym, Kalisz
2013, s.77-78.

235

G. Tutak: Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
bezpieczeństwa lokalnego

aktów normatywnych nakłada na samorząd terytorialny obowiązek
wykonywania zadań w analizowanym zakresie. Uważam za istotne, aby
wskazać iż samorząd terytorialny kształtując bezpieczeństwo na obszarze
lokalnym, odpowiada również za utrzymanie infrastruktury na rzecz
bezpieczeństwa w odpowiednim stanie. W literaturze przedmiotu
niejednokrotnie wskazuje się na pojęcia infrastruktury technicznej,
infrastruktury publicznej czy infrastruktury krytycznej. Mimo różnic
terminologicznych części składowe wszystkich pojęć mają wspólne
cechy, które zawierają elementy wchodzące w skład infrastruktury
technicznej, publicznej czy krytycznej.
Należą do nich: sieci
komunikacyjne - drogi, mosty; sieci telekomunikacyjne, łączności;
systemy transportu (wodnego, kolejowego, drogowego, lotniczego) oraz
inne elementy, które są niezbędne w przypadku zapobiegania lub
minimalizowania skutkom określonego zagrożenia.
Aby lepiej zrozumieć kwestię infrastruktury bezpieczeństwa,
wskażę jedną pełną definicję z powyższych pojęć. Ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (dalej jako u.z.k.) w art. 3
podaje definicję legalną pojęcia infrastruktury krytycznej przez którą
należy rozumieć „systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze
sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia,
instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli
oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię
i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia
w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne,
ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych”67. Ważną rolę w utrzymaniu tejże infrastruktury pełni
samorząd terytorialny. Poprzez zadysponowanie odpowiednich środków
finansowych może poprawić jakość, unowocześnić, a niejednokrotnie
stworzyć od nowa poszczególne elementy infrastruktury na rzecz
bezpieczeństwa.
W obrębie szeroko rozumianej infrastruktury bezpieczeństwa
znajduje się infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa.
Zapobieganie skutkom powodzi oraz dbanie o jakość infrastruktury
67

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z
2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
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powodziowej jest zadaniem administracji rządowej oraz samorządowej.
Zadania te wpisują się w ogólne zaspokajanie potrzeb danej społeczności
oraz ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym w art. 19 ust. 1 stanowi, iż organem
właściwym w sytuacji zarządzania kryzysowego jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta) do którego zadań należy m.in. planowanie,
monitorowanie, reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zwalczanie
i usuwanie skutków występujących zagrożeń. Artykuł 81 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (dalej jako u.p.w.) stanowi, iż ochrona
przed powodzią należy do administracji rządowej i samorządowej, którą
prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej68. Istotną
rolę w utrzymaniu infrastruktury i ochrony przeciwpowodziowej
odgrywają gminy, choć kompetencje w tym zakresie posiada również
powiat.
Do zadań samorządu powiatowego należy „ochrona
przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska” (art. 4 ust. 1 pkt 16 u.s.p.).
Podsumowanie
Nie sposób przeanalizować i wymienić wszystkie zadania jakie
realizuje samorząd gminny i powiatowy w zakresie bezpieczeństwa.
Niewątpliwe działania w tym zakresie muszą uwzględniać szereg
czynników,
niejednokrotnie
odmiennych
w obrębie
granic
administracyjnych gmin i powiatów. Dbanie o bezpieczeństwo nie
sprowadza się wyłącznie do zwierzchnictwa nad określonymi służbami,
finansowania konkretnych działań. Kluczową rolę niewątpliwe odgrywa
dobra komunikacja pomiędzy władzami lokalnymi we współpracy
z odpowiednimi służbami, inspekcjami i strażami, a społeczeństwem.
Współpraca ta, może zaowocować wdrażaniem licznych programów
o charakterze prewencyjnym w które zostają zaangażowane wszystkie
zainteresowane podmioty.
Niewątpliwe szereg aktów normatywnych sytuuje samorząd
terytorialny jako ważny element w kształtowaniu bezpieczeństwa
lokalnego. Trudno sobie wyobrazić kształtowanie bezpieczeństwa przez
organy centralne bez udziału samorządu terytorialnego. To właśnie
samorząd lokalny zna najlepiej problemy, zagrożenia jakie destabilizują
68

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z późn. zm.).
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życie społeczne . Problem polega na tym. iż niejednokrotnie władze
lokalne nie zdają sobie sprawy z ważności funkcji jaką pełnią w kwestii
integrowania społeczeństwa, licznych organizacji na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.
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Nadzór nad samorządem terytorialnym
Supervision of local government

Abstrakt
Praca podejmuje próbę analizy kwestii nadzoru nad samorządem
terytorialnym w Polsce. Autor przedstawia genezę nadzoru
w poprzednich porządkach prawnych. Zaprezentowane są analogiczne
uregulowania w innych krajach Unii Europejskiej – między innymi
w Niemczech, Austrii oraz Portugalii oraz przepisy międzynarodowe.
Autor dokonuje analizy kryteriów nadzoru, ze szczególnym
uwzględnieniem legalności. Ponadto przedstawione są podmioty
powołane do sprawowania nadzoru oraz wykazane przysługujące im
uprawnienia. Co więcej w pracy przeprowadzona zostaje analiza pozycji
Sejmu w strukturze podmiotów nadzorujących, ze szczególnym
uwzględnieniem jego pozycji ustrojowej.
Słowa kluczowe:
nadzór, samorząd terytorialny, legalność
Abstract
The paper attempts to analyze the issue of supervision local
government in Poland. The author presents the genesis of supervision in
previous legal orders. Similar regulations are presented in other EU
countries - Germany, Austria and Portugal, as well as international
regulations. The author analyzes the supervisory criterias, with particular
regard to legality. In addition, there are presented bodies appointed to
supervise and the their prorogatives. Moreover, the paper presents
analysis of the position of the Sejm in the structure of supervisors, with
particular consideration of systemic position lower house of the Polish
parliament.
242

M. Wojcieszek: Nadzór nad samorządem terytorialnym

Key words:
Supervision, local government, legality

Wstęp
Instytucja samorządu stanowi podstawę funkcjonowania
współczesnego państwa. Przeniesienie odpowiedzialności w zakresie
wykonywania zadań na poszczególne korporacje, wiąże się z brakiem
ingerencji innych organów, w szczególności rządowych. Jak słusznie
stwierdził Michał Kulesza: „samorząd z istoty rzeczy ma (musi mieć)
sferę działania samodzielnego, szerszą lub większą, bardzo rozległą, lub
bardzo wąsko zakreśloną, a w świetle prawa oczywistą sferę, w ramach
której władzom zwierzchnim przysługują wyłącznie (i to nie zawsze)
środki nadzoru weryfikacyjnego, a samorządowi instrumenty prawne
ochrony tej samodzielności”1. Samodzielność samorządów, w tym samorządu terytorialnego nie jest i nie może być całkowita. Doktryna
wskazuje, iż: „ samodzielność samorządu nie powinna przy tym oznaczać
całkowitej niezależności i uniezależnienia się od administracji rządowej,
ale wymaga jasnego, precyzyjnego określenia sytuacji, w których
państwo może wkraczać w sferę działalności samorządu” 2 . Stworzenie
systemu nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego jest
warunkiem sine qua non zharmonizowanego działania organów
samorządowych oraz zhierarchizowanego aparatu administracji rządowej.
Zarówno samodzielność, jak i nadzór nad samorządem
terytorialnym uregulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej 3 . Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego wprost wynika z art. 165
ustawy zasadniczej, zaś nadzór z art. 171. Umieszczenie ww. przepisów
w Konstytucji dowodzi ogromnej istoty samorządności i jej relacji
1

M. Kulesza, Samorządowy model ustroju terenowego, [w:]Model władzy
lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 1, red. M. Kulesza, Warszawa
1982, s.58
2
Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny, [w:] System Prawa
Administracyjnego, t. 6. Podmioty Administrujące, red. R. Hauser, A. Wróbel,
Warszawa 2011, s. 122
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz.
483)
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z podmiotami wykonującymi nadzór. Uregulowania konstytucyjne
tworzą podstawę tego nadzoru, nadbudowywaną przepisami zawartymi
w materialnych ustawach z zakresu prawa administracyjnego,
w szczególności zaś w ustawach dotyczących ustroju jednostek
samorządu terytorialnego.
Nadzór nad samorządem w aspekcie prawnohistorycznym oraz
komparatystycznym
Wraz z odrodzeniem niepodległego Państwa Polskiego
kodyfikatorzy stanęli przed skomplikowanym zadaniem utworzenia
jednego, spójnego systemu samorządu terytorialnego. Wartym
nadmienienia jest fakt, iż zawsze przy stanowieniu przepisów
dotyczących samorządu, ustawodawca regulował sprawę nadzoru nad
nim. Art. 70 Konstytucji Marcowej 4 stanowił: „Państwo będzie sprawowało nadzór nad działalnością samorządu przez wydziały samorządu
wyższego stopnia; nadzór ten mogą jednak ustawy przekazać częściowo
sądownictwu administracyjnemu. Wypadki, w których uchwały organów
samorządu wymagać będą wyjątkowo zatwierdzenia przez organy
samorządu wyższego stopnia, lub przez ministerstwa, będą określone
ustawami”. Konstytucja z 1921 roku dokonała wyodrębnienia organów
wyższego rzędu, które sprawowały nadzór w imieniu rządu. Przekazanie
możliwości nadzoru sądownictwu administracyjnemu stanowiły pewnego
rodzaju novum dla obszarów dawnego zaboru rosyjskiego, gdzie
praktycznie nie istniały tego rodzaju sądy. Art. 75 ust. 5 Konstytucji
Kwietniowej 5 stanowił, iż: „nadzór nad działalnością samorządu sprawuje Rząd przez swoje organa lub przez organa samorządu wyższego
stopnia”. W ww. przepisie uwidaczniają się tendencje do konsolidacji
władzy państwowej, ograniczania wpływu niezależnego sądownictwa
administracyjnego oraz kształtowania ustroju autorytarnego. W okresie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej samorządy zastąpione zostały
terenowymi organami jednolitej władzy państwowej. Nawet ustawa
nowelizująca Konstytucję Lipcową 6 nie normowała kwestii nadzoru.
W latach 1990-1992 instytucję nadzoru regulowały przepisy ustawy
o samorządzie terytorialnym 7 . Mała Konstytucja 8 w art. 74 odsyłała
4

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
nr 44 poz. 267)
5
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. nr 30 poz. 227).
6
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. nr 16 poz. 94)
7
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16 poz. 95)
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w kwestiach nadzoru do uregulowań ustawowych. Wszystkie projekty
przedłożone Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
zawierały normy dotyczące nadzoru nad samorządem terytorialnym,
koncentrując się na kryterium legalności działania. Rozbieżność zdań
dotyczyła kwestii katalogu podmiotowego uprawnionego do nadzoru,
a skutkowała min. usunięciem z katalogu Rady Ministrów.
Systemy prawne w innych państwach Europy również przewidują
nadzór nad samorządem terytorialnym. Szczególne uregulowania zależą
od panującego systemu rządów, ustroju państwa czy poziomu kultury
prawnej i politycznej. Konstytucja Republiki Austrii 9 nie poprzestaje
jedynie na wymienionym w art. 119a ust. 1 kryterium legalności, lecz
rozszerza je na nadzór nad gminą w zakresie oszczędności,
gospodarności i celowości. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem
nadzór sprawowany jest dualnie: przez federację oraz kraj związkowy.
Gwarancje ochrony sądowej przysługującej samorządom zawiera art. 119
ust. 9 stanowiąc, iż: „w postępowaniu nadzorczym gmina ma prawa
strony; jest uprawniona do wystąpienia ze skargą wobec organu nadzoru
do Trybunału Administracyjnego i do Trybunału Konstytucyjnego”.
Konstytucja Republiki Portugalskiej 10 w art. 242 ogranicza instytucje
nadzoru jedynie do kontroli przestrzegania prawa sprawowanej przez
organy władzy lokalnej. Ust. 3 ww. przepisu normuje rozwiązanie
jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy działania lub
zaniechania władzy lokalnej stanowią poważne naruszenie prawa.
Prawo międzynarodowe, w odróżnieniu od prawa europejskiego
reguluje kwestię nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.
Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego w art. 7 ustanawia nakaz
ustawowego, bądź konstytucyjnego uregulowania procedur związanych
8

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 84 poz. 426)
9
Strona internetowa Sejmu RP, http://biblioteka.sejm.gov.pl, Federalna Ustawa
Konstytucyjna Republiki Austrii z dnia 1 października 1920 r. według tekstu
jednolitego Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z 1 stycznia 1930 r. (w wersji z 7
grudnia 1929 r.), tłumaczenie: Piotr Czarny i Bogumił Naleziński, dostęp
21.09.2017
10
Strona Internetowa Sejmu RP, http://biblioteka.sejm.gov.pl, Konstytucja
Republiki Portugalskiej
z dnia 2 kwietnia 1976 r., Tłumaczenie: Agnieszka Wojtyczek-Bonnand, dostęp
21.09.2017
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z nadzorem, ponadto zawęża jego zakres jedynie do kwestii zgodności
działania władz lokalnych z prawem. Europejska Karta Samorządu
Terytorialnego11 nie stanowi zaś o nadzorze, lecz o kontroli administracyjnoprawnej nad społecznością lokalną. Zastanawiające jest użycie
terminu: „kontrola”. Zakładając, iż tekst wiernie oddaje myśl
prawodawcy, wynika iż zastosowanie charakterystycznego dla nadzoru
władczego oddziaływania na działalność społeczności lokalnej jest
sprzeczne z regulacją Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Doktryna uważa jednak, że zastosowanie terminu „kontrola” zamiast
„nadzór wynika z nieprawidłowego przetłumaczenia polskiej wersji
aktu12. Zgodnie z art. 8 ust. 1 kontrola (nadzór – M.W) wspólnot lokalnych może się dokonywać jedynie wedle form i w przypadkach
przewidzianych przez Konstytucję lub prawo. Ustęp 2 precyzuje cel,
który powinien przyświecać ingerencji w samodzielność samorządu,
a jest nim
zapewnienie poszanowania praworządności i zasad
konstytucyjnych. Karta zastrzega, iż kontrola administracyjna może
obejmować badanie celowości działań władz wyższego szczebla w tym,
co dotyczy zadań, do których wykonania delegowane są wspólnoty
lokalne. Ustęp 3 stanowi, iż nadzór administracyjny społeczności
lokalnych powinien być dokonywany z zachowaniem zasady
proporcjonalności pomiędzy zakresem interwencji władzy, a wagą
interesów objętych ochroną.
Nadzór nad samorządem terytorialnym w Konstytucji RP
Jak już wspomniałem, ustawodawca umieścił kwestię nadzoru
nad samorządem w art. 171 Konstytucji RP. Ustęp 1 zawiera zasadę
ogólną, iż działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi
z punktu widzenia legalności. Ustęp 2 obejmuje katalog podmiotów
powołanych do sprawowania nadzoru tj.: Prezesa Rady Ministrów
i wojewodów, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby
obrachunkowe. Ust. 3 uprawnia Sejm, aby na wniosek Prezesa Rady
Ministrów rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli
organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.
Warunkiem koniecznym do pełnego zrozumienia istoty regulacji
zawartej w art. 171 Konstytucji RP, jest poznanie definicji nadzoru.
11

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia
15 października 1985 r. (Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607
12
T. Szewc, Uwagi w sprawie tłumaczenia Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 11, str. 19.
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Niestety obowiązujące obecnie przepisy nie zawierają definicji legalnej
tego pojęcia. Próba skonstruowania ogólnej definicji nadzoru podjęta
została na etapie prac legislacyjnych przez twórców projektu ustawy
o przepisach ogólnych prawa administracyjnego13. Zgodnie z art. 5 ust. 2
pkt. 3 projektu ww. ustawy nadzorem jest ustawowe upoważnienie do
stosowania aktów lub czynności wiążących podmiot nadzorowany, w tym
również wzruszania jego aktów i czynności. W odniesieniu nadzoru
sprawowanego nad samorządem terytorialnym, doktryna wskazała, że
jest on „funkcją państwa zmierzającą w sposób władczy do uzgodnienia
czynności prywatnych i publicznych z wymogami prawa w interesie
porządku i dobra publicznego” 14 . Wymienioną w Europejskiej Karcie
Samorządu Terytorialnego kontrolę można zaś zdefiniować jako:
„zbadanie istniejącego stanu rzeczy; zestawienie tego, co istnieje
w rzeczywistości z tym, co być powinno, tzn. to co przewidują
odpowiednie wzorce czy normy postępowania i ustalenie ewentualnych
rozbieżności; wyjaśnienie przyczyn powstania ustalonych rozbieżności;
sformułowania zaleceń pozwalających na uniknięcie podobnych
rozbieżności w przyszłości” 15 . Różnica pomiędzy nadzorem a kontrolą
polega więc na możliwości stosowania aktów lub czynności wiążących
organ nadzorowany, możności władczej ingerencji w sferę jego
interesów.
Cel stosowania nadzoru nad samorządem terytorialnym wywieźć
można z art. 1 Konstytucji RP. Ma on za zadanie zabezpieczenie interesu
całego państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli16. Poprzez
zastosowanie instytucji nadzoru państwo zabezpiecza swych obywateli
przed pozbawioną podstawy prawnej działalnością organów władzy
lokalnej. Jak słusznie stwierdził Stanisław Kasznica: „samorząd w ogóle,
a w szczególności samorząd terytorialny na niższych swoich szczeblach,
jest glebą, na której nieraz bujnie pleni się korupcja, prywata, ubijanie
korzystnych interesów prywatnych pod płaszczykiem interesu
publicznego. Walkę z tymi nadużyciami skutecznie prowadzić mogą
władze rządowe, jako z daleka stojące od spraw samorządu, nie
13

Druk Sejmowy IV kadencji Nr 3942
J. Sulimierski, Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
[w:] Samorząd Terytorialny w Polsce, red. J.P Tarno, Warszawa 2000, s.241
15
W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce,
Warszawa 1970, s.34.
16
A. Skoczylas, W. Piątek, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego,
[w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L.
Bosek, Warszawa 2016, s. 872
14
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zainteresowane w nich”17. Choć od czasu, gdy wydano książkę zawierającą ten pogląd, minęło ponad siedemdziesiąt lat, a samorząd
wielokrotnie przechodził przez różnego rodzaju przemiany, nadzór
władzy centralnej chroni obywateli przed aberracjami systemu
samorządowego.
Doktryna wyróżniła dwie funkcje nadzoru nad samorządem
terytorialnym. Pierwsza z nich – weryfikacyjna, polega na kontrolowaniu
przestrzegania prawa w działalności nadzorowanego podmiotu, zaś druga
– dyrektywna (korygująca) sprowadza się do wytyczania
i ukierunkowywania działań organów nadzorowanych18.
Prawodawca zawarł w art. 171 ust. 1 Konstytucji RP kryterium
nadzoru sprawowanego nad samorządem terytorialnym, a jest nim
legalność. W obecnym porządku prawnym jest to jedyna przesłanka,
niezależnie od wykonywanych zadań publicznych. Zastanawiające jest
pominięcie takich kryteriów jak: celowość, rzetelność czy gospodarność.
Być może wąsko zarysowany zakres sprawowanego nadzoru ma nie
dopuścić do zbytniego ograniczenia pozycji samorządu. Niemniej jednak,
kryterium celowości dopuszczone zostało przez art. 8 ust.2 EKST,
zakładając że kontrola dotyczyłaby tylko zadań delegowanych
społecznościom
lokalnym.
Poprzednio
obowiązujące
ustawy
samorządowe wyróżniały inny katalog kryteriów nadzoru. Ustawa
o samorządzie gminnym z 1990 roku19 (SamGmU) w art. 85 wprowadziła
dychotomiczną konstrukcję: w ust. 1 nadzór dotyczył wykonywania
zadań własnych. Ustawodawca unormował w tym przypadku kryterium
zgodność z prawem. Ustęp 2 odnosił się zaś do nadzoru w zakresie:
„spraw zleconych”, a katalog kryteriów został poszerzony o celowość,
rzetelność oraz gospodarność. Od czasu wejścia w życie Konstytucji RP
z 1997 roku, aż do nowelizacji z roku 2001 występowała sprzeczność
pomiędzy art. 171 ust.1 Konstytucji a art. 85 SamGmU. Nowela
ujednoliciła kryteria nadzoru wobec wszystkich szczebli samorządu

17

S. Kasznica, Polskie Prawo Administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze,
Poznań 1946, s. 76.
18
A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 203, M. Karpiuk, Samorząd
terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym,
Lublin 2008, s.124-125.
19
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16 poz. 95)
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terytorialnego, gdyż art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym 20
(SamPowU) oraz art. 79 ustawy o samorządzie województwa 21
(SamWojU) od momentu wejścia w życie przyjmowały kryterium
zgodności z prawem. Pomimo skorzystania z tego manewru
legislacyjnego, w rzeczywistości każda z ustaw samorządowych
przewiduje zastosowanie kryterium celowościowego. Art. art. 97
SamGmU, art. 84 SamPowU i art. 85 SamWojU stanowią, iż w sytuacji
nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku
skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy danej
jednostki samorządu terytorialnego Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić
organy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej
jednak niż do wyboru: w gminie – rady i wójta, w powiecie
i województwie – zarządu. Całkowicie pominięte zostało kryterium
legalności. Nie ulega wątpliwości, iż istnieją inne podstawy prawne
normujące zastosowanie nadzoru opartego na kryterium zgodności
z prawem (art. 85 SamGmU, 22 SamPowU oraz 79 SamWojU).
W powyższej sytuacji intencją prawodawcy było zapewne uzależnienie
ingerencji Prezesa Rady Ministrów od kryterium ocennego dotyczącego
skuteczności wykonywania zadań publicznych przez organy władzy
lokalnej. Użycie wyrażeń nieostrych może sugerować zastosowanie
uznania administracyjnego22. Jednakże w literaturze zwraca się uwagę na
sprzeczność tych przepisów z art. 171 ust.1 Konstytucji oraz art. 8 ust. 2
EKST 23 . Należy zauważyć, iż kryteria rzetelności oraz gospodarności
przysługują Najwyższej Izbie Kontroli, wedle których przeprowadza
kontrole w jednostkach samorządowych.
Doktryna
prawa
administracyjnego
wskazuje
brak
jednoznacznego pojęcia legalności. Słownik języka polskiego określa
przymiotnik legalny, jako: „zgodny z obowiązującym prawem lub mający
moc prawną”24. Niewystarczające jest stwierdzenie, że legalność to zgo-

20

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91
poz. 578)
21
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz.U. nr 91
poz. 576)
22
A. Wiktorowska, op.cit, s. 218-219
23
T. Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz 2006, s.178
24
Strona internetowa Wydawnictwa Naukowego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp,
„SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO”, dostęp 22.09.2017.
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dność działania samorządu z prawem25. Część doktryny skłania się ku
poglądowi, iż rozumienie tego terminu powinno być rozszerzone również
o zgodność z duchem praw. A. Wiktorowska uważa, że: „Tradycyjnie
bowiem legalność – w odróżnieniu od praworządności – utożsamiano
z formalną zgodnością z prawem, ze zgodnością z literą prawa. Podczas
gdy »zgodność z prawem«, może oznaczać tak zgodność z literą prawa
(zgodność formalną), jak i z duchem, treścią (zgodność materialna)” 26
Trybunał Konstytucyjny w uchwale dotyczącej wyjaśnienia zakresu
pojęciowego terminu „działalność komunalna” zastosował zwroty
dowodzące synonimiczności obu terminów: „kryterium zgodności
z prawem (legalności) odnosi się do wszystkich postaci działalności
komunalnej” oraz stwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego:
„realizując swoje zadania, działać powinny nie tylko »w ramach ustaw«
[...] lecz ponadto – zgodnie z elementarną zasadą legalizmu [...] »na
podstawie przepisów prawa« [...], zaś przestrzeganie praw
Rzeczypospolitej Polskiej jest ich podstawowym obowiązkiem” 27.
Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy nadzoru
Art. 171 ust. 1 Konstytucji stanowi, że nadzorowi podlega
działalność samorządu terytorialnego. Z powyższego wynika, że
nadzorowi nie podlega samorząd terytorialny, jako wspólnota ludzi
zamieszkująca dany region, czy poszczególne jego organy. Nadzorowi
poddano działalność samorządu terytorialnego – całość jego aktywności,
polegającej na działaniu – choćby podejmowaniu uchwał przez organy
kolegialne, jak również na zaniechaniu określonych czynności. Zakres
przedmiotowy nadzoru wywieźć można z analizy dogmatycznej
poszczególnych źródeł nadzoru28. Środki nadzoru podlegają wielu klasyfikacjom, w zależności od autora – np. J. Korczak wyróżnia podział ze
względu na podmiot sprawujący nadzór, moment czasowy, zastosowanie
środka nadzoru (środki prewencyjne i weryfikacyjne) oraz kryterium
przedmiotu środka nadzoru (nadzór ad meritum – skierowany na

25

A. Skoczylas, W. Piątek, op cit., s. 873
A. Wiktorowska, op cit., s.209-210. Podobnego zdania jest J. Zimmermann,
Prawo Administracyjne, Warszawa 2012, s.244-245. Przeciwnego zdania jest Z.
Leoński, który traktuje zgodność z prawem, jak synonim legalności – Z.
Leoński, Samorząd Terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 178)
27
Uchwała TK z 27.9.2002 r., W 10/93, OTK 1994, Nr 2, poz. 46
28
A. Skoczylas, W. Piątek, op cit., s. 874
26
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działanie organu nadzorowanego, oraz nadzór ad personam, skierowany
na organ nadzorowany)29.
Art. 171 ust. 2 zawiera katalog podmiotów uprawnionych do
sprawowania nadzoru. Jest to wyliczenie enumeratywne. Porównywalną
treść zawierają przepisy z ustaw samorządowych tj: art. 86 SamGmU, art.
76 ust. 1 SamPowU, art. 78 ust. 1 SamWojU. Stanowią one, że organami
nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Analogicznie do
przepisów konstytucyjnych, sformułowanie użyte przez ustawodawcę
sugeruje, iż jest to katalog zamknięty. Doktryna uważa jednak inaczej.
Stosownie do art. 171 ust. 3 Konstytucji art. 96 ust. 1 SamGmU statuuje,
iż „w razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji
lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze
uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady
gminy pełni jej funkcję”. A. Agopszowicz stwierdza, że art. 86 SamGmU
nie wymienia wszystkich organów uprawnionych do nadzoru nad
organami gmin, ponieważ uprawnienia takie przysługują w ww. sytuacji
również Sejmowi 30. W sytuacji, gdy art 171 ust. 3 Konstytucji wprost
przewiduję działalność nadzorczą Sejmu, można go uznać za wyjątek
o charakterze rozszerzającym w stosunku do katalogu z art. 171 ust. 2
Konstytucji.
Podmioty uprawnione na podstawie art. 171 ust. 1 Konstytucji do
sprawowania nadzoru podzielić można na dwie grupy. W pierwszej
znajdują się dwa organy administracji publicznej – Prezes Rady
Ministrów oraz wojewoda, zaś w drugiej organ administracji państwowej
– regionalna izba obrachunkowa. Tak przyjęty podział odchodzi od
sformułowanej w okresie międzywojennym i powojennym teorii
o sprawowaniu nadzoru przez organy administracji publicznej31. Pomimo występowania organu nie podlegającego bezpośrednio kierownictwu
rządu w ww. katalogu występuje supremacja organów administracji
29

J. Korczak, Rozdział V. Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu
terytorialnego, [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji
publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 2, red. Z. Niewiadomski, A.
Wróbel, Warszawa 2012, s. 247-248
30
A. Agopszowicz, [w:] Ustawa o samorządzie terytorialnym,
red. A. Agopszowicz, Z.Gilowska, Warszawa 1999, s. 477-488
31
J. Korczak, op. cit s. 247
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publicznej, zaś kwestie nadzoru w sprawach finansowych wymagają
samodzielności od politycznego charakteru władzy rządowej. Warto
zauważyć, iż w innych państwach Europy nadzór nie jest sprawowany
tylko przez organy władzy rządowej np. w Austrii obok władz
federalnych występuje kraj związkowy, a w niektórych landach Republiki
Federalnej Niemiec Landrat lub Oberkreisdirektor, wykonując jednak
funkcję organu administracji rządowej32.
Prezes Rady Ministrów w obecnym stanie prawnym jest
samodzielnym organem administracji rządowej, zaś Konstytucja RP
nadaje mu szereg własnych kompetencji. Istotny jest fakt, że ustawa
zasadnicza w art. 148 udziela mu ogólną kompetencję do sprawowania
nadzoru nad samorządem terytorialnym w granicach i formach
określonych w Konstytucji i ustawach. Prezesowi Rady Ministrów
przysługują środki nadzoru o charakterze ad personam w postaci
rozwiązania organów samorządowych i wyznaczania osób pełniących ich
funkcje (art. 96 ust. 1-2 SamGmU, art. 83 ust.1-2 SamPowU, art. 78 ust.
2 SamWojU), jak również w postaci ustanawiania zarządu
komisarycznego nad jednostką samorządu terytorialnego ( art. 97 ust. 1
SamGmU, art. 84 ust.1 SamPowU, art.85 ust. 1 SamWojU). Znacznie
słabsze są przyznane mu środki nadzoru prewencyjnego ad meritumw
postaci uzgadniania statutów wielkich miast i województw (art. 3 ust. 2
SamGmU i art. 7 ust. 1 SamWojU).
Art. 152 Konstytucji określa wojewodę, jako przedstawiciela
Rady Ministrów w województwie. Jest organem, któremu w najszerszym
zakresie powierzono kompetencje nadzorcze nad samorządem
terytorialnym niezależnie od szczebla. W sytuacji, gdy ustawodawca nie
przypisał określonej materii konkretnemu organowi nadzoru, wówczas
domniemanie kompetencji do zastosowania określonego środka nadzoru
przysługuje wojewodzie, jako organowi o kompetencji ogólnej33.
Wojewoda dysponuje głównie środkami ad meritum, zaś
w płaszczyźnie personalnej ma pozycję subsydiarną, polegającą na
wnioskowaniu o wprowadzenie zarządu komisarycznego w jednostkach
samorządu terytorialnego oraz na wnioskowaniu o odwołanie wójta,
32

M. Miemiec, Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej
Niemiec, Wrocław 2007, s. 158–159.
33
Z. Niewiadomski, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz z
odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa,
red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s.710
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burmistrza, prezydenta miasta, jak również zarządu powiatu oraz
województwa. Co do środków ad meritum wojewodzie przysługują
kompetencje w zakresie rozstrzygnięć merytorycznych w odniesieniu do
uchwał organów gmin, powiatów i samorządu województwa dotyczących
zadań własnych i zleconych ustawowo i na mocy porozumienia34. W celu
umożliwienia nadzoru uchwał wójt (burmistrz, prezydent miasta)
obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy
porządkowe wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje w ciągu 2 dni
od ich ustanowienia. Analogiczne obowiązki ciążą na staroście
w zakresie uchwał rady powiatu (art.78 SamPowU) oraz na marszałku
województwa w stosunku do uchwał województwa (81 SamWojU). Sens
przepisu polega na badaniu uchwał pod względem legalności w celu
eliminacji z systemu prawnego aktów sprzecznych z powszechnie
obowiązującym prawem. Judykatura zauważa, że nadzór „obejmuje
zarówno akty normatywne o charakterze powszechnie obowiązującym,
jak i akty normatywne o charakterze wewnętrznymi i akty
nienormatywne […]. Każda zatem uchwała i każde zarządzenie organu
gminy, bez względu na ich charakter prawny, podlegają nadzorowi
organów nadzoru. Skoro więc art. 91 ww. ustawy nie wprowadza
podziału aktów, w szczególności podziału na zarządzenia o charakterze
materialnym oraz zarządzenia, które tego charakteru prawnego nie mają,
nie można wywieść poglądu z treści art. 91 w zw. z art. 90 ww. ustawy,
że wyłącznie porządkowe zarządzenia wójta podlegają kontroli organów
nadzoru. Okoliczność więc, że zarządzenie ma charakter aktu
wewnętrznego, wbrew twierdzeniom skarżącej, nie odbiera organom
nadzoru prawa do orzekania o nieważności takiego aktu”35. Podkreślić
należy, iż o charakterze aktu, czynności prawnej nie decyduje nazwa, lecz
jego treść. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, iż:
„nazwa aktu podejmowanego przez organ stanowiący gminy nie ma
znaczenia. Uchwała nazwana „rezolucją”, jeśli zawiera w sobie regulacje
władcze, skierowane do organu wykonawczego gminy, które są dla niego
wiążące, pomimo że jest to akt wewnętrzny, podlega procedurze
uchwalania, kontroli i zaskarżeniu w trybie przepisów ustawy
o samorządzie gminnym”36. Art. 102 SamGmU wyłącza z zakresu wła34

B. Szmulik, Ustrój administracji państwowej, [w:] Zarys prawa
administracyjnego, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz,
Warszawa 2011, s. 152
35
Wyrok. WSA w Bydgoszczy z 3.8.2010 r., II SA/Bd 511/10
36
Wyrok WSA w Krakowie z 30.1.2009 r., II SA/Kr 1242/08, Legalis
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ściwość nadzorczej wojewody decyzje indywidualne w sprawach
z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich
związków lub samorządowe kolegia odwoławcze.
Na mocy art. 98a SamGmU, art. 85a SamPowU oraz art. 86
SamWojU wojewodzie przysługuje wydawanie zarządzeń zastępczych
w razie zaniechań organów samorządowych w kwestii przekraczania
przez osoby pełniące funkcję publiczne ograniczeń w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
Regionalne izby obrachunkowe są organem administracji
państwowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych37 (RIOU)wykonują nadzór i kontrolę gospodarki finansowej j.s.t., a także związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz
stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń
powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym
samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie
wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów j.s.t.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 sprawują one nadzór nad samorządem
terytorialnym w sprawach finansowych. Użyte przez ustawodawcę
sformułowanie: „sprawy finansowe” nie ma definicji legalnej. Judykatura
przyjęła, że termin: „w sprawie” oznacza wszystkie kwestie powiązane
rzeczowo z głównym zagadnieniem tj. z finansami 38. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa izb obejmuje zgodnie z art. 11
ust. 1 RIOU uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy j.s.t.
w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian; budżetu i jego
zmian; zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu
publicznego j.s.t. oraz udzielania pożyczek; zasad i zakresu przyznawania
dotacji z budżetu j.s.t.; podatków i opłat lokalnych, do których mają
zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej; absolutorium; wieloletniej
prognozy finansowej i jej zmian. Regionalna izba obrachunkowa posiada
jedynie środki nadzoru ad meritum. Nadzór o charakterze merytorycznym
przejawia się w postaci ustalenia budżetu zastępczego (art. 11 ust. 2
RIOU), wskazania wydania uchwały lub zarządzenia z naruszeniem
prawa (art. 11 ust. 3 RIOU), wskazania nieprawidłowości w uchwale
budżetowej oraz sposobu i terminu ich usunięcia (art. 12 ust. 1 RIOU),
orzekania o nieważności uchwały budżetowej w całości lub części (art.
12 ust. 2 RIOU), ustalania budżetu lub jego części w miejsce uchwały
37

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428)
38
Wyrok NSA z 29.11.2007, II GSK 261/07, Legalis
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budżetowej lub jej części dotkniętej nieważnością (art. 12 ust. 3 RIOU),
wstrzymania wykonania uchwały lub zarządzenia (art. 91 ust. 2
SamGmU, art. 79 ust. 2 SamPowU, art. 82 ust. 2 SamWojU), zaskarżania
uchwały lub zarządzenia do sądu administracyjnego (art. 93 ust. 1
SamGmU, art. 81 ust. 1 SamPowU, art. 82c ust. 1 SamWojU)39.
Rozwiązanie organu stanowiącego samorządu terytorialnego przez
Sejm
Jak już wspomniałem, Sejm, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego,
jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. Geneza przepisu
sięga istniejącego już wcześniej art. 96 ust. 1 SamGmU (w brzmieniu
z roku 1990), który przewidywał, iż w razie powtarzającego się
naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy.
Bez wątpienia przyjęta regulacja ma charakter represyjny. Ponadto użyte
przez ustawodawcę sformułowania mają charakter nieostry. Nie każde
naruszenie porządku prawnego można uznać za rażące. Doktryna zwraca
uwagę, że takie naruszenie powinno być: „oczywiste, istotne i dotyczące
spraw zasadniczych” 40. Należy zauważyć, że prawodawca nie umieścił
Sejmu w katalogu organów powołanych do sprawowania nadzoru,
zawartego w art. 171 ust.2 Konstytucji. Z powodu przynależności Sejmu
do organów władzy legislacyjnej, słuszność przyznania mu kompetencji
nadzorczych wzbudza wątpliwości doktryny. Według Teresy Rabskiej
Sejm nie jest organem nadzoru, a przysługujące mu kompetencje, tylko
z teoretycznego punktu widzenia można by określić, jako nadzorcze 41.
Jan Zimmermann zauważa, że Sejm jest jedynie organem quasinadzorczym 42 , zaś Jerzy Boć dochodzi do konstatacji, iż kompetencji
Sejmu zawartej w art. 171 ust.3 nie należy traktować, jako środek
nadzorczy, lecz jako środek o charakterze nadzorczym43. Trybunał Konstytucyjny przyjął stanowisko uznające uchwałę Sejmu uregulowaną
w art. 171 ust.3 Konstytucji nie za rozstrzygnięcie nadzorcze, ale sui
generis środek represyjny i dyscyplinujący wobec organu naruszającego
39

J. Korczak, op. cit., s.247
Z. Janku, Nadzór nad samorządem powiatowym, [w:] Powiat, z teorii.
Kompetencje. Komentarz, Wrocław 2001, red. J. Boć, s. 192
41
T, Rabska, Sądowa ochrona samodzielności gminy, Samorząd Terytorialny
1991, Nr 1–2, s.47
42
J, Zimmermann, op. cit, s.250
43
J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010, s.244
40
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Konstytucję lub ustawy44. Postępowanie w przedmiocie organu samorządu terytorialnego jest jednoinstancyjne, zaś na uchwałę Sejmu
w sprawie odwołania organu stanowiącego władzy lokalnej nie
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Podsumowanie
Instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce jest
jednym z elementów zapewnienia respektowania porządku prawnego
oraz jest przejawem dbałości państwa o poszanowanie podstawowych
praw obywateli. Nadzór nie ogranicza przyznanej samorządowi
samodzielności, gdyż samodzielność ta gwarantowana jest jedynie
w granicach obowiązującego prawa. Przyjęte przez polskie prawo
kryterium legalności jest bardziej restrykcyjne od uregulowań
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która przewiduje
ograniczenie nadzoru do legalności tylko w stosunku do własnych zadań
samorządu. W rzeczywistości przepisy ustaw samorządowych przewidują
również pominięte w Konstytucji kryterium celowości. De lege ferenda
należałoby wnioskować, aby do ustawy zasadniczej włączono drugie
kryterium, w celu likwidacji szkodliwej sprzeczności w systemie
prawnym, gdyż poprzestanie wyłącznie na kryterium legalności nie
zapewniłoby należytej ochrony przed aberracjami władzy lokalnej.
Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, jako przedstawiciele
administracji rządowej posiadają szerokie uprawnienia nadzorcze. Na
pochwałę zasługuje wyodrębnienie zewnętrznego, kolegialnego organu –
jakim są regionalne izby obrachunkowe. Gwarantuje to fachowość oraz
rzetelność w nadzorze nad tak skomplikowaną materią, jaką są sprawy
finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Wynikające z art. 171
ust.3 uprawnienie Sejmu do rozwiązania organu stanowiącego samorządu
terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy
budzi pewnego rodzaju wątpliwości natury ustrojowej. Jednakże tak
daleko idąca ingerencja w pracę samorządu, jakim jest rozwiązanie
organu stanowiącego musi być poparta autorytetem niższej izby
polskiego parlamentu, gwarantować przemyślane zachowanie, niwelować
indywidualne błędy jednoosobowych organów.

44

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 5.10.1994,W 1/94, OTK, 1994, Nr ,
poz. 47
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowa
forma współpracy polskich samorządów
Integrated Territorial Investments as a new form of cooperation
between polish local governments

Abstrakt
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to stosunkowo nowa
forma współpracy samorządów, której finansowanie oparte jest na
środkach pozyskiwanych z Funduszy Europejskich. Działanie ZIT ma
przede wszystkim na celu poprawę wykorzystywania środków
strukturalnych przypadających na określony obszar poprzez realizowanie
spójnego planu rozwoju danego terytorium.
Przy pomocy ZIT, partnerstwa jednostek samorządu
terytorialnego, miast oraz ich obszarów funkcjonalnych mogą realizować
wspólne przedsięwzięcia finansowane zarówno z Europejskiego
Funduszu Społecznego jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zawiązywana współpraca staje się szansą na zwalczenie
ograniczeń, które mogą stanowić administracyjne granice samorządów,
oraz przynieść jeszcze bardziej wymierne efekty podejmowanych
przedsięwzięć.
Słowa kluczowe:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, współpraca
fundusze europejskie, miejskie obszary funkcjonalne

samorządów,

Abstract
Integrated Territorial Investments are a relatively new form of
cooperation between local governments, which is funded by European
funds. The operation of the ITI is primarily aimed at improving the use of
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structural funds allocated to a specific area by implementing a coherent
development for a given territory.
With the help of ITI, the partnerships of local self-government,
cities and their functional areas can impalement joint projects financed
from both the European Social Fund and the European Regional
Development Fund. Cooperation becomes an opportunity to combat
restrictions, which can be the administrative boundaries of selfgovernments, and bring even more measurable effects of projects.
Key words:
Integrated Territorial Investments, cooperation of local governments,
European funds, functional urban areas

Miejskie Obszary Funkcjonalne jako
miejskiego wymiaru polityki spójności

element

wzmocnienia

Komisja Europejska (KE) w polityce spójności obecnie
obowiązującej perspektywy finansowej 2014-2020 przewidziała wiele
narzędzi, które skierowane są m. in. do miast bądź, szerzej –
do tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). Odejście od
orientacji terytorialnej, które zakłada postrzeganie danego obszaru
w kontekście jego granic administracyjnych, pozwala na podejmowanie
bardziej efektywnych działań (w tym lepsze wykorzystywanie środków
strukturalnych na danym terenie) oraz dostrzeganie istniejących wyzwań
i barier, a z drugiej strony – również potencjałów danego MOF.
Nie bez znaczenia pozostaje również opinia Komisji
Europejskiej, według której wiele europejskich wyzwań, w tym ochrona
środowiska bądź problemy społeczne, wymagają podejmowania
zespolonych działań terytorialnych. Pewne rozwiązania miałyby
oznaczać wyjście poza dotychczas obowiązujące administracyjne granice
oraz wsparcie ze strony władz różnego szczebla. Wszystko to w celu
efektywniejszego i wspólnego osiągnięcia zakładanych celów1.
Według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
wspomniany obszar funkcjonalny to obszar kraju, który został
wyodrębniony w oparciu o tożsame cechy geograficzne. Przykładem
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf
(data dostępu: 15.09.2017).
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może być duże miasto oraz otaczające je gminy. Jednocześnie
wspomniane obszary są ze sobą silnie powiązane – chociażby
mieszkańcy gmin codziennie dojeżdżają do pracy, na studia, do kina
w sąsiadującym mieście. Taki obszar posiada wspólny potencjał i bariery
niezależnie od istniejącego podziału administracyjnego, a wspólny
rozwój partnerów danego MOF pozwala osiągnąć lepsze efekty2.
Na terenie Polski funkcjonuje wiele MOF. W województwie
podlaskim przykładem takiej współpracy może być chociażby Łomżyński
Obszar Funkcjonalny (ŁOF) obejmujący Łomżę, Nowogród i Piątnicę,
bądź Białostocki Obszar Funkcjonalny, który swoimi działaniami otacza
zdecydowanie większy obszar (Białystok oraz 9 innych gmin w tym:
Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków)3.
W związku z odejściem od opisywanego podejścia terytorialnego
i skupieniem się na cechach oraz wynikach charakterystycznych dla
danego obszaru, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku 4 przewiduje nowe narzędzia
m. in.: rozwój lokalny kierowany przez społeczność (art. 32-35
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) oraz Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (ZIT) (art. 36 rozporządzenia w sprawie
wspólnych przepisów)5.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako główne narzędzie
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
Komisja Europejska, żeby wzmocnić miejski wymiar polityki
spójności oraz równocześnie bardziej zaangażować miasta w jej
realizację, przewiduje szereg narzędzi, w tym zrównoważony rozwój
obszarów miejskich (ZRM)6, który ma charakter obowiązkowy, a każde
z państw członkowskich Unii zostało zobligowane do przekazania na
realizację tegoż mechanizmu przynajmniej 5% środków otrzymanych
2

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Warszawa.
http://www.bof.org.pl/ostow.html (data dostępu: 16.09.2017).
4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR.
5
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 2.
6
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. Teksty
urzędowe i komentarze, Komisja Europejska, Bruksela, 2015, s. 209.
3
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w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZRM
może być przeprowadzana przez odrębną oś priorytetową, program
operacyjny, bądź Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wśród krajów,
które zdecydowały się na całkowite realizowanie ZRM w ramach ZIT
jest Polska7, 8. Oprócz naszego kraju idea ZIT, w większym lub mniejszym zakresie i stopniu, zastosowana będzie również w: Belgii,
Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Włoszek, Litwie,
Portugalii, Rumunii, Szwecji i Słowacji9.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to stosunkowo nowa
forma współpracy podejmowanej przez samorządy, która finansowana
jest ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa zawiązywane przez
miasta oraz otaczające je gminy ustalają cele oraz wskazują inwestycje,
które są niezbędne do ich osiągnięcia. Ideą ZIT jest przede wszystkim
współpraca samorządów podejmowana w celu wspólnego rozwiązywania
problemów istniejących na danym MOF. W związku z tym finansowane
przedsięwzięcia powinny mieć zintegrowany charakter razem tworząc
spójną całość odpowiadającą na potrzeby danego obszaru10. Innymi słowy, ZIT to instrument, którego celem jest realizowanie strategii miast
i obszarów funkcjonalnych przez realizowanie zespolonych projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to mechanizm, który ma
sprzyjać wdrażaniu strategii terytorialnych na określonych typach
obszarów.
ZIT
zostały
prawnie
unormowane
na poziomie
Unii Europejskiej:


wspomniane wcześniej Rozporządzenie PE i Rady UE nr
1303/2013;

7

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 4-5.
8
Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2017, s. 6-7.
9
Dawydzik Agnieszka, Polityka regionalna – Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, s. 4.
10
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/poznaj_zasad
y_dzialania_programu/zintegrowane-inwestycje-terytorialne.html (data dostępu:
20.09.2017).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
1301/2013 z 17 grudnia 2013 roku – przede wszystkim artykuł
711;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
1304/2013 – artykuł 1212.
Oraz na poziomie Polski:
Ustawa z 11 lipca 2014 roku o realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (przede wszystkim artykuł 30)13;
Umowa Partnerstwa (z 21 maja 2014 roku) – Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dotyczy punkt 3.1.2. Instrumenty
rozwoju regionalnego14.

Działania w ramach ZIT mogą być podejmowane w sytuacji
kiedy realizowana strategia rozwoju, bądź pakty terytorialne wymagają
zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności
w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego, bądź kilku
programów operacyjnych15.
ZIT
umożliwia
wdrażanie
strategii
terytorialnych
w zintegrowanych sposób, pozwalając państwom członkowskim Unii
Europejskiej na korzystanie z programów operacyjnych w przekrojowy
sposób, a także na pozyskiwanie środków pochodzących z różnych osi
priorytetowych i programów operacyjnych.

11

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006.
12
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
13
Dz. U. 2014 poz. 1146.
14
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 5-6.
15
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. Teksty
urzędowe i komentarze, Komisja Europejska, Bruksela, 2015, s. 84.
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Zgodnie z uchwałą Zarządów Województw oraz Umową
Partnerstwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce są
realizowane na terenie nie tylko samych miast, ale również ich obszarów
funkcjonalnych. Obszary, na których przeprowadzane są działania
związane z ZIT można podzielić na:




tereny miast wojewódzkich oraz obszarów, które powiązane są
z nimi funkcjonalnie (tzw. ZIT „wojewódzkie”) - najbardziej
istotne ośrodki miejskie w kraju, które zostały wybrane decyzją
państwa członkowskiego, a na uzupełnienie podstawowej
alokacji środków z Regionalnych Programów Operacyjnych
województw przeznaczono dodatkowo 5% środków z EFRR
(obligatoryjnie zgodnie z Umową Partnerstwa);
tereny miast o charakterze regionalnym oraz subregionalnym
wraz z obszarami, które powiązane są z nimi funkcjonalnie –
realizacja ZIT na tych obszarach jest wynikiem decyzji
samorządów województw, a wsparcie finansowe pochodzi
z Regionalnych Programów Operacyjnych. Obszar realizacji
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
jest ustalany
w porozumieniu samorządu województwa z gminami, które
zainteresowane są wykorzystaniem omawianego narzędzia
(fakultatywnie)16.

Celem realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Polsce jest:






realizowanie zespolonych działań, które odpowiadają potrzebom
miast i ich obszarów funkcjonalnych;
zwiększanie udziału i obecności miast oraz obszarów
funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi;
upowszechnianie
partnerstwa
różnych
jednostek
administracyjnych
w
ramach
tworzonych
obszarów
funkcjonalnych;
rozwój współpracy oraz integracji MOF, przede wszystkim tam,
gdzie brak współpracy i zintegrowanych działań jest najbardziej
widoczny.

16

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 7.
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ZIT w Polsce
W Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są lub będą
realizowane na 24 obszarach funkcjonalnych w tym na 17 obszarach
funkcjonalnych miast o statusie miasta wojewódzkiego (Bydgoszcz
i Toruń stworzyły wspólny ZIT co argumentowane było silnymi
powiązaniami funkcjonalnymi) oraz na 7 obszarach funkcjonalnych miast
subregionalnych lub regionalnych, które znajdują się w czterech
województwach: Śląskim (Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik),
Wielkopolskim (Kalisz-Ostrów), Dolnośląskim (Jelenia Góra,
Wałbrzych), a także Zachodniopomorskim (Koszalin-Kołobrzeg-Białogard) 17 . Warto nadmienić, iż w Województwie Śląskim działania dotyczące ZIT podejmowane będą na terenie całego województwa dzieląc je
na cztery subregiony: północny (Częstochowa), centralny (Katowice),
południowy (Bielsko-Biała) oraz zachodni (Rybnik). W ramach
funkcjonujących Regionalnych Programów Operacyjnych kilka
z Województw przewidziało inne, bardziej elastyczne, narzędzia
wsparcia oparte o ideę ZIT, które skierowane są do mniejszych miast
o charakterze subregionalnym/regionalnym. Takim przykładem mogą być
tzw. ZIT bis w Województwie Warmińsko-Mazurskim (Elbląg, Ełk),
a także Zintegrowane Porozumienia Terytorialne w Województwie
Pomorskim (m. in. Bytów, Słupsk, Lębork, Starogard Gdański).
Ilość gmin wchodząca w skład ZIT jest różnorodna. Począwszy
od ścisłych partnerstw, w których skład wchodzi kilka gmin, do
rozbudowanej współpracy zrzeszającej wielu partnerów (przykładem
może być np. obszar funkcjonalny Katowic, gdzie stowarzyszenie tworzy
81 gmin obejmując swoim zasięgiem działania ok. 45% terytorium
Województwa Śląskiego 18 ). Również struktura Związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest różnorodna. Z jednej strony
funkcjonują ZIT gdzie zaangażowane są zarówno gminy miejskie,
wiejskie jak i miejsko-wiejskie. Z drugiej strony w części organizacji
włączone zostały dodatkowo powiaty. Łącznie w skład wszystkich
istniejących ZIT-ów wchodzi około 350 jednostek samorządu
terytorialnego (JST).

17

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzia-lania-funduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/ (data dostępu:16.09.2017).
18
http://www.subregioncentralny.pl/zwiazek-subregionu-centralnego.html (data
dostępu: 19.09.2017).
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Rysunek 1
Partnerstwa ZIT na terenie Polski

Źródło: Wieczorkiewicz-Molendo Justyna, Nowe rozwiązania dla miast w
polityce spójności na lata 2014-2020.

Warunki realizacji oraz formy ZIT
Chcąc realizować instrument ZIT należy spełnić kilka warunków
postawionych przed partnerami chcącymi podjąć taką formę współpracy:





powołanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (związków
bądź partnerstw);
opracowanie Strategii ZIT;
posiadanie wymaganej zdolności instytucjonalnej;
podpisanie porozumienia dotyczącego realizowania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (pomiędzy
Związkiem/Porozumieniem ZIT, a Instytucją Zarządzającą
RPO);
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zawarcie odpowiednich zapisów w Regionalnym Programie
Operacyjnym19.

Powołanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa oznacza
udokumentowanie chęci współpracy JST w celu realizacji działań
w ramach ZIT. Zawiązane Związki bądź partnerstwa reprezentują władze
miejskich obszarów funkcjonalnych przed władzami krajowymi
i regionalnymi. Przewidziane zostały różne formy zawiązywanych
partnerstw: związki międzygminne lub powiatowe, stowarzyszenia JST,
porozumienia międzygminne.
Opracowanie Strategii ZIT to wymóg przygotowania dokumentu,
który będzie decydował o kształcie organizacji i będzie uzgodniony
z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym,
a także pozytywnie zaopiniowany pod kątem zgodności z Umową
Partnerstwa przez właściwego ministra odpowiadającego za rozwój
regionalny. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia o Europejskim Funduszu
Rozwoju Regionalnego Strategia ma za zadania przede wszystkim
odpowiedzieć na pytania dotyczące rozwiązywania problemów
gospodarczych, społecznych występujących na danym MOF. Strategia
powinna przede wszystkim określać cele, środki realizacji oraz zadania
ZIT. Żeby opisywany dokument był zgodny z powyższymi
wymaganiami, powinien zawierać zestaw zespolonych ze sobą działań,
których celem
jest
poprawa
społecznych,
gospodarczych,
demograficznych, środowiskowych warunków danego miejskiego
obszaru funkcjonalnego. Warto również zaznaczyć, że działania, które
miałby być wsparte ze środków polityki spójności, nie muszą dotyczyć
wszystkich powyższych problemów, a jedynie wybranych kwestii.
Ponadto Strategia ZIT stanowi podstawę do uczestnictwa Związku
w procesie zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym –
w uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą zakresie. Pod opracowywaną
Strategią mają podpisywać się wszystkie podmioty, które wchodzą
w skład ZIT. Ma to powstrzymać ewentualną dominację miasta
wojewódzkiego danego MOF i jednoczesną marginalizację pozostałych
gmin. Taka forma pracy nad dokumentem ma uwzględniać wspólne
wybory, które odpowiadają zamierzeniom wszystkim partnerom danego
ZIT. Opracowywana Strategia powinna być również m.in.: zgodna
z krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, zawierać
19

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 11.
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podstawę prawną (w tym przypadku decyzja organu wykonawczego
Związku ZIT), określać obszary wsparcia, wskazywać priorytety (w tym
również priorytety inwestycyjne), zawierać plan finansowy, przewidywać
system wdrażania (struktura organizacyjna ZIT, podstawowe procedury
zarządzania)20.
Posiadanie wymaganej zdolności instytucjonalnej – powołane
ZIT pełnią rolę Instytucji Pośredniczących (IP). W przypadku Partnerstw
ZIT, IP jest Prezydent Miasta będący liderem porozumienia. W Polsce
Związki bądź Partnerstwa ZIT pośredniczą jedynie w Regionalnych
Programach Operacyjnych. Zadania poszczególnych IP ZIT mogą się
różnić i wynikają bezpośrednio z zapisów w porozumieniach
zawieranych z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami
Operacyjnymi. IP ZIT swoje zadania wykonują przez uczestnictwo
w procesie wyłaniania projektów przeznaczonych do dofinansowania
oraz wdrażania RPO.
Minimalny zakres zadań, które powierza IZ RPO to dokonywanie
przez IP ZIT oceny stopnia spełnienia kryteriów dotyczących zgodności
ze Strategią ZIT oraz wspólny wybór projektów do dofinansowania (IP
ZIT oraz IZ RPO wspólnie zatwierdzają listę projektów)21.
Zawarcie odpowiednich zapisów w Regionalnym Programie
Operacyjnym przewidziane jest przez wyodrębnienie w RPO działań,
bądź poddziałań przeznaczonych dla ZIT w ramach minimum dwóch osi
priorytetowych programu równocześnie z co najmniej dwóch Celów
Tematycznych oraz funduszy polityki spójności.
Partnerstwa, które zawiązywane są w ramach ZIT nazywa się
Związkami ZIT. Rolę takiej instytucji mogą pełnić stowarzyszenia –
zarówno nowo powstałe jak i już istniejące. Związki funkcjonujące w tej
formule posiadają m. in. Rady o zadaniach legislacyjnych, które składają
się z przedstawicieli gmin wchodzących w skład stowarzyszenia,
kilkuosobowych Zarządów (stanowienie oraz kontrola), a także biur
o funkcjach wspomagających. W przypadku stowarzyszeń Instytucją
Pośredniczącą jest zarząd.
20

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, s. 11-16.
21
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 17.
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Część z partnerstw zdecydowało się na inną formę, jaką jest
porozumienie o współpracy zawierane przez jednostki samorządu
terytorialnego, którego celem jest realizowanie instrumentu ZIT. W tym
przypadku powstałe Porozumienie reprezentowane jest przez Prezydenta
Miasta, który wprost funkcyjnie jest wyznaczony w treści dokumentu
podpisanego przez wszystkie strony. Prezydent, będący liderem, staje się
również Instytucją Pośredniczącą. Organy Porozumienia traktowane są
jedynie jako wewnętrzne ciała o charakterze opiniodawczym dla lidera22.
Projekty realizowane w formule ZIT oraz źródła ich finansowania
Ogólnie rzecz biorąc, w formule ZIT wspierane będą przede
wszystkim projekty:






zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego transportu, który
łączy miasto wraz z jego obszarem funkcjonalnym;
przywracania funkcji społeczno-gospodarczych na terenie
zdegradowanych MOF;
poprawy stanu środowiska na terenie MOF;
promowania efektywności energetycznej oraz używania źródeł
odnawialnych;
wspierania innowacji i rozwoju technologii23.

Projekty w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są
realizowane w trybie pozakonkursowym oraz trybie konkursowym. Tryb
wyboru projektów został określony w Regionalnych Programach
Operacyjnych poszczególnych województw. Oznacza to, że w części
RPO tryb pozakonkursowy jest podstawowym trybem wyboru projektów
w formule ZIT podczas gdy w innych nie będzie możliwy do
wykorzystania podczas wyłaniania inicjatyw.
Wskazywane w formule ZIT projekty muszą spełniać następujące
cechy:


mieć zintegrowany oraz komplementarny charakter – powinny
wzajemnie się uzupełniać, zarówno pod względem
funkcjonalnym,
tematycznym
jak
i
geograficznym,

22

tamże, s. 12-13.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialaniafunduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/ (data dostępu: 20.09.2017).
23
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z realizowanymi lub zrealizowanymi projektami na danym MOF
w ramach ZIT. Projekty powinny stanowić wspólną, zespoloną
odpowiedź na potrzeby i problemy danego obszaru
funkcjonalnego jednocześnie łącząc różne źródła finansowania
oraz rodzaje działań („twarde”, „miękkie”);
być tworzone w ramach zawiązanego partnerstwa –
podejmowane działania powinny być uzgodnione z wieloma
partnerami – zarówno w kontekście samego Związku/Partnerstwa
ZIT jak i inny grup (społecznych, mieszkańców,
przedsiębiorców). Istotne jest, aby realizowana inwestycja była
uzgodniona z Instytucją Zarządzającą, która będzie ją
bezpośrednio finansować;
przygotowane do realizacji – projekty zgłaszane do formuły ZIT
powinny być realistyczne, posiadać dokładny harmonogram prac
i inne wymagane dokumenty do realizacji założonych celów.

Związki/Partnerstwa ZIT w procesie wyboru projektów pełnią
bardzo istotną rolę. Dokonują przynajmniej oceny czy zgłoszony projekt
jest zgodny ze Strategią danego ZIT oraz, wspólnie z Instytucją
Zarządzającą, zatwierdza ostateczną listę projektów do dofinansowania.
Instytucje Pośredniczące ZIT mogą samodzielnie organizować konkursy
lub robić to wspólnie z np. Instytucją Zarządzającą RPO zaznaczając
jednak, iż za wybór projektów są odpowiedzialne poszczególne IP.
W każdym z ZIT rozwiązania mogą się od siebie różnić.
Kryteria zgodności projektu ze Strategią ZIT mogą mieć
charakter kryteriów punktowanych (merytorycznych), dopuszczających
(formalnych) oraz mieszanych. ZIT funkcjonujące w Polsce stosują
wszystkie wymienione podejścia. Różne są również wagi tegoż kryterium
(nawet do 51%).
Za przygotowanie harmonogramów ogłaszanych konkursów oraz
ich publikację mogą odpowiadać:




IZ RPO (najbardziej powszechne rozwiązanie);
IZ RPO wspólnie z IP ZIZ;
lub samodzielnie IP ZIZ.

Również przygotowanie regulaminów ogłaszanych konkursów
może leżeć po stronie IZ RPO jak i IP ZIZ. Większość dokumentów jest
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jednak przygotowywana przez Instytucję Zarządzającą w porozumieniu
i po konsultacji z Instytucją Pośredniczącą.
Komisja Oceny Projektów może przyjmować charakter jedno(wspólna ocena) lub dwuetapowy (osobne oceny w IZ RPO i IP ZIZ).
Druga opcja jest bardziej powszechna w polskich ZIT-ach.
W końcu, ocena zgodności projektów z przyjętą Strategią ZIT
może być dokonywana zarówno na początku procesu oceny wniosku
(większość ZIT w Polsce), bądź już po ocenie innych kryteriów24.
Na przykładzie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
wybór projektów odbywa się w trybie pozakonkursowym dla tych
finansowanych z EFRR oraz w trybie konkursowym dla finansowanych
z EFS. W perspektywie 2014-2020 RPO Województwa Łódzkiego
przewiduje realizację przedsięwzięć w trybie ZIT m.in. w obszarach:






większy dział energii ze źródeł odnawialnych;
poprawa jakości powietrza, uatrakcyjnienie transportu
publicznego;
zwiększenie spójności społecznej;
eliminowanie istniejących trudności osób wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem w dostępie do usług;
zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego25.

Głównym źródłem finansowania działań w formule ZIT są
Regionalne Programy Operacyjne, a także program Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ). W przypadku pięciu wschodnich województw
finansowanie pochodzi również z programu Polska Wschodnia (POPW).
Wysokość wsparcia zależy od uzgodnień z IZ RPO26.
W ramach RPO na realizację ZIT przeznaczone zostało ok. 3,8
mld euro. Warto zaznaczyć, iż ta kwota zdecydowanie przewyższa
24

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015, s. 22.
25
http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-zasadydzialania-programu/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-wsparcie-dlaosrodkow-terytorialnych/ (data dostępu: 20.09.2017).
26
Kozak Marek, Kapitał społeczny a zintegrowane inwestycje terytorialne w
Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 46, s. 377.
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wspomniane wcześniej 5% pochodzące z EFRR (tj. 2,2 mld euro),
a obejmuje również wsparcie pochodzące z EFS. Razem z krajowymi
programami (POIiŚ oraz POPW) wsparcie przeznaczone na realizację
celów i założeń ZIT sięgnie łącznie kwoty ok. 6,2 mld euro.
Tabela 1
Alokacja środków pochodzących z RPO na tzw. „wojewódzkie” ZIT
zgodnie z Umową Partnerstwa z 2014 roku.
Łącznie
[w mln euro]

Z tego EFRR Z tego EFS

Województwo
Dolnośląskie

173,0

155,9

17,1

Kujawsko-pomorskie 153,8

135,7

18,1

Lubelskie

105,4

93,3

12,1

Lubuskie

66,6

58,9

7,7

Łódzkie

203,5

180,2

23,3

Małopolskie

229,9

201,5

28,4

Opolskie

46,0

40,9

5,1

Podkarpackie

70,8

62,8

8,0

Podlaskie

75,8

67,2

8,6

Pomorskie

215,8

189,4

26,4

Śląskie

484,0

421,7

36,8

Świętokrzyskie

62,3

56,5

5,8
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Warmińskomazurskie

45,2

42,1

3,1

Wielkopolskie

178,6

158,4

20,2

Zachodniopomorskie 109,1

97,9

11,2

Razem
15 województw

2222,0

1971,2

248,8

Mazowieckie

164,8

141,1

23,7

Razem
16 województw

2384,8

2112,3

272,6

Źródło: Kozak Marek, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): faktyczna
czy pozorna prowokacja?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”,
2017.

Białostocki Obszar Funkcjonalny jako
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

przestrzeń

realizacji

Jednym z przykładów MOF, na których terenie realizowane są
założenia „wojewódzkich” Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
jest
Białostocki
Obszar
Funkcjonalny.
BOF to partnerstwo,
które funkcjonuje jako stowarzyszenie. Zostało powołane z dniem
6 grudnia 2013 roku, zaś 13 stycznia 2014 roku zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Statut stowarzyszenia jasno określa cele organizacji, a już
w pierwszym punkcie §7 zostało zaznaczone, iż jednym z głównych
zadań BOF jest przyjęcie oraz realizacja Strategii ZIT, która jest tożsama
dla całego obszaru funkcjonalnego. Zgodnie z dokumentem
Stowarzyszenie ma pozyskiwać środki zewnętrzne, zarówno krajowe
oraz zagraniczne, a także współpracować w celu efektywnego
wykorzystywania środków pochodzących z RPO, w szczególności z ZIT.
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Stowarzyszenie swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez
opracowanie Strategii ZIT, udziale w programowaniu Regionalnego
Programu Operacyjnego (Województwa Podlaskiego) w zakresie
dotyczącym ZIT, udziale w wyborze projektów oraz aktualizacji
kryteriów dotyczących wyboru projektów realizujących założenia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie MOF.
Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy położone na
obszarze BOF (Miasto Białystok oraz gminy, które są z nim
funkcjonalnie połączone). Organami organizacji są Walne Zebranie
Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Zgodnie z zapisami statutu
Prezesem Zarządu jest Prezydent Miasta Białystok lub wskazany przez
niego Zastępca Prezydenta (czyli przedstawiciel miasta wojewódzkiego
wokół, którego skupiony jest BOF)27.
Rysunek 2
Członkowie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Fikcjonalnego – stolica
województwa podlaskiego Miasta Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu
białostockiego (zaznaczone na czerwono).

Źródło: www.bof.org.pl
27

Statut Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
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Strategia ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
2014-2020 została przyjęta 12 lutego 2016 roku będąc jednocześnie
pozytywnie zaopiniowaną przez IZ RPO oraz przez Ministra Rozwoju.
Na realizację zadań uwzględnionych w Strategii ZIT BOF przeznaczono
blisko 76 mln euro z czego 67,2 mln euro stanowią środki z EFRR, zaś
8,8 mln euro – z EFS. Przewidziano realizowanie zadań zarówno w trybie
konkursowym jak i pozakonkursowym.
Wśród problemów zauważalnych w BOF wskazano m.in.:












brak wystarczającej liczby inwestycji w przedsiębiorstwach;
nierozwinięty potencjał badawczo-gospodarczy (B+R);
niska atrakcyjność BOF dla inwestorów;
brak powiązania pomiędzy kompetencjami kandydatów do pracy
i wymogami rynku pracy;
brak lotniska;
niewystarczająca dostępność komunikacyjna;
niewystarczająca dostępność sieci kolejowej;
brak ujednoliconego systemu transportu rowerowego;
brak wystarczającej liczby miejsc w istniejącej infrastrukturze
przedszkolnej terenu BOF;
zły stan obiektów historycznych;
brak wystarczającego i spójnego systemu wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem zawodowym.

W związku z zauważonymi problemami, które zostały literalnie
wymienione w Strategii ZIT BOF, zaproponowano przedsięwzięcia, które
miałby zwalczać trudności. Są to m.in.:






podejmowanie działań mających na celu wsparcie potencjału
B+R w przedsiębiorstwach oraz komercjalizacja ich wyników;
poprawa dostępności terenów inwestycyjnych na terenie BOF
oraz budowa oferty inwestycyjnej;
stworzenie Centrum Kompetencji BOF, której celem byłoby
skupianie pracodawców, instytucji rynku pracy i szkoleniowych;
budowa małego lokalnego lotniska odpowiadającego na
wymagania i możliwości regionu;
budowa spójnej sieci transportowej;
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zwiększenie udziału transportu publicznego, który jest przyjazny
środowisku, w obsłudze Białegostoku oraz obszaru
funkcjonalnego;
podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie miejsc
w przedszkolach wszystkim dzieciom zgłoszonym do edukacji
przedszkolnej na terenie BOF;
wsparcie potencjału kulturalnego BOF, rozwój instytucji
odpowiadających za działalność kulturalną;
dążenie do zwiększenia dostępności do usług społecznych.

Strategia ZIT BOF określa również listę projektów, które mają
być odpowiedzią na problemy i potrzeby miejskiego obszaru
funkcjonalnego. Planowe inwestycje znajdują się na terenie całego BOF,
a warto wspomnieć m. in. o planach dofinansowania takich działań jak:
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku, Łapach, Zabłudowie,
Supraślu, utworzenie centrum przesiadkowego na terenie Łap,
modernizacja indywidualnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na
terenie kilku gmin wchodzących w skład BOF28.
Rysunek 3
Lokalizacja projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT BOF w
trybie pozakonkursowym
Źródło:
Inwestycji
Zintegrowanych
Strategia
Terytorialnych Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2020
(wersja 3).

28

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3).
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – druga strona medalu
Pomimo, że idea związana z ZIT w znacznym stopniu może
wpłynąć na zwiększenie współpracy samorządów i lepsze efekty
zintegrowanych inwestycji, to pojawiają się również krytyczne słowa
w odniesieniu do ich formy bądź założeń.
Instrument ZIT przewiduje zarówno rozwój obszarów wiejskich
jak i miejskich, jednak należy pamiętać, że służy przede wszystkim
realizacji celów związanych z polityką miejską. Gminy z terenów
wiejskich będą beneficjentami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
tylko w sytuacji gdy będą częścią miejskiego obszaru funkcjonalnego,
który skupiony jest wokół dużego, zazwyczaj wojewódzkiego, ośrodka.
W związku z tym, można stwierdzić, że w pierwszej kolejności ze
wsparcia w ramach tego narzędzia będą korzystać gminy, które znajdują
się w bliskim położeniu z miastem. Warto wspomnieć również
o niewystarczających środkach przeznaczanych z ZIT na wzmacnianie
kapitału społecznego, który jest istotny w kontekście rozwoju
lokalnego29.
Kolejnym niebezpieczeństwem w funkcjonowaniu ZIT może być
przywrócenie orientacji zainteresowanych na wydawania środków. Takie
działanie może być spowodowane np. zastępowaniem trudnych do
realizacji celów łatwymi rozwiązaniami (chociażby remont zamiast
rewitalizacji). Obranie orientacji na wydawania środków za wszelką
cenę, zamiast na osiągnięcie określonych celów, groziłoby pozornością
idei Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Często również błędnie
jako innowację określa się inwestycję w infrastrukturę. Zdecydowanie
więcej pożytku dla zespolonego regionu w ramach MOF mogłaby
przynieść inwestycja w ludzi, zamiast budowanie kolejnego budynku30.
Również dr hab. Marek Kozak zauważa, że kluczowym
zagrożeniem dla efektywności ZIT może być zastąpienie nastawienia na
osiąganie celów przez wydatkowanie środków przewidzianych
29

Ratuszniak Ireneusz, Struś Mirosław, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
jako instrument rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Aglomeracji
Wałbrzyskiej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu”, 2014, tom XVI, zeszyt 3, s. 252.
30
Kozak Marek, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): faktyczna czy
pozorna innowacja? „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, nr
50, 2/2017, s. 281-282.
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w budżetach poszczególnych RPO. W każdym razie, Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne są próbą zachęty polskich samorządów,
skupionych przede wszystkim w MOF, do zawarcia współpracy
i wspólnego realizowania projektów, które miałyby służyć całemu
regionowi, bez względu na istniejące granice administracyjne31.
Podsumowanie
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument, którego
głównym zadaniem jest zachęcanie samorządów do nawiązywania
współpracy, której efektem miałyby być wspólnie realizowane
przedsięwzięcia.
Wyjście
poza
ramy
istniejących
granic
administracyjnych to szansa na szersze spojrzenie na istniejący problem,
który staje się przeszkodą w rozwoju całego regionu.
Z drugiej strony niebezpieczeństwem jest zbytnia orientacja na
wydawania środków przewidzianych w ramach ZIT oraz rozwój
głównego ośrodka kosztem obszaru funkcjonalnego, który otrzymuje
środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Niezwykle istotną kwestią staje się potrzeba przemyślanych
wyborów projektów i inicjatyw, które byłby odpowiedzią na istniejące
problemy na danym MOF – tak, aby środki wykorzystane w ramach
opisywanego narzędzia faktycznie służyły rozwojowi i zwalczaniu barier
na terenie objętym wsparciem.

Bibliografia
Literatura:
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. Teksty
urzędowe i komentarze, Komisja Europejska, Bruksela, 2015.
Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn informacyjny, Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa, 2017.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Warszawa.

31

Kozak Marek, Kapitał społeczny a zintegrowane inwestycje terytorialne w
Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 46, s. 380381.

279

S. Chrzanowski: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowa forma
współpracy polskich samorządów
Kozak M., Kapitał społeczny a zintegrowane inwestycje terytorialne w Polsce,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 46.
Kozak M., Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): faktyczna czy pozorna
innowacja? „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, nr 50,
2/2017.
Ratuszniak I., Struś M., Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument
rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Aglomeracji Wałbrzyskiej,
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”,
2014, tom XVI, zeszyt 3.
Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce
spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
2015.
Akty prawne:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006.
Statut Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3).
Ustawa z 11 lipca 2014 roku o realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014
poz. 1146).
Źródła internetowe:
Dawydzik A., Polityka regionalna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 20142020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015,

280

S. Chrzanowski: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowa forma
współpracy polskich samorządów
http://www.rpo.podkarpackie.pl/attachments/article/282/Prezentacja_Agnieszka_
Dawydzik.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf
http://www.bof.org.pl/ostow.html
http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-zasadydzialania-programu/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-wsparcie-dlaosrodkow-terytorialnych
http://www.subregioncentralny.pl/zwiazek-subregionu-centralnego.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/poznaj_zasady
_dzialania_programu/zintegrowane-inwestycje-terytorialne.html
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialaniafunduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne

281

M.J. Wrona: Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej

Michał Jan Wrona
Uniwersytet Łódzki

Kształtowanie się samorządu terytorialnego
w III Rzeczpospolitej
The formation of the local government in the Third Republic of
Poland

Abstrakt
Po obaleniu komunizmu nastała konieczność dokonania
przekształceń ustrojowych, a co za tym idzie również zmian
w samorządzie terytorialnym, jego funkcjonowaniu i podstawach
prawnych. Celem publikacji jest opisanie poszczególnych faz
rozwojowych samorządu terytorialnego w pokomunistycznej Polsce – od
samych planów jego utworzenia (reaktywacji, przywrócenia) i prac
legislacyjnych, przez wdrażanie i reformowanie, aż do oceny jego
funkcjonowania z dzisiejszej perspektywy. W artykule ukazane są
różnice w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w fazie stricte
początkowej oraz w dobie dzisiejszej.
Słowa kluczowe:
samorząd terytorialny, reforma ustrojowa, reaktywacja samorządu
terytorialnego
Abstract
After the overthrow of communism, there was a necessity for the
transformation of the political system and, consequently, changes in the
local government: its functioning and the legal basis. The purpose of the
publication is to describe the various phases of local government
development in post-communism Poland - from its plans of rebuilding,
restoration and legislative work, through implementation and reform, to
evaluating its functioning from today's perspective. The article shows
differences in the functioning of local government in the initial stage and
in the present day.
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Słowo wstępne – Okrągły Stół:
Transformacja ustrojowa, dokonana także dzięki rozmowom
Okrągłego Stołu przyniosła wiele zmian w porządku prawnym niejako
nowobudowanego Państwa Polskiego. W wyniku tych rozmów odbyły
się pierwsze częściowo wolne wybory (zwane również Wyborami
Kontraktowymi), których rezultat zdecydowanie przyspieszył zmianę
ustroju Polski.
Podczas rozmów Okrągłego Stołu problematyką samorządu
terytorialnego zajmował się specjalnie powołany do tego zespół, któremu
przewodniczyli: Stanisława Grabska, Jan Brol, Kazimierz Secomski oraz
Jerzy Regulski 1. Ten ostatni był jednym z współprzewodniczących, po
pierwszych wyborach (czerwcowych) kierował pracami nad reformą
samorządową by wreszcie stać się pełnomocnikiem rządu ds. reformy
samorządu terytorialnego i koordynować wprowadzanie jej w życie (od
1990 roku).
O tym, że reforma samorządu terytorialnego jest konieczna
zdawano sobie sprawę już na początku rozmów. Podczas spotkań
w ramach zespołu ds. samorządu podkreślano, że powołanie samorządu
terytorialnego jest koniecznością, gdyż stan miast i wsi jest katastrofalny,
a woluntaryzm i arogancja lokalnej władzy odbija się nie tylko na
zaufaniu do niej ale i do władzy jako takiej2. Tę ostatnią tezę potwierdza
przytoczone na tym samym spotkaniu badanie Centralnego Ośrodka
Badań Opinii Społecznej, według którego 54,5% ankietowanych
odpowiedziało, że opinie o braniu łapówek przez pracowników instytucji
są uzasadnione, „być może” odpowiedziało 21%. Oznacza to, że tylko co
1

Komitet Organizacyjny przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu, Informacja nr
13, Warszawa 21 lutego 1989 roku”, s. 6, http://okragly-stol.pl/informacje/informacja-13-21-luty-1989/ (dostęp: 15.09.2017 r.)
2
„Stenogram z posiedzenia Podzespołu do Spraw Stowarzyszeń i Samorządu
Terytorialnego w dniu 21 lutego 1989 r.”, Warszawa 1990, s. 16, http://okraglystol.pl/wp-content/uploads/2014/04/1989-02-21_stowarzyszenia_samorzad.pdf
(dostęp 15.09.2017r.)
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czwarty obywatel uważał, „że władza terenowa nie bierze” oraz że „bez
łapówki można coś załatwić”3.
Podczas obrad uznano, że dotychczas funkcjonujące Rady
Narodowe nie były oraz nie są reprezentacją lokalnej społeczności
a ordynacje wyborcze do nich miały de facto więcej wad niż zalet.
Samorząd od tej pory miał być związkiem ex lege zrzeszającym
mieszkańców danego terytorium, aby sami rozwiązywali lokalne
problemy i działali na rzecz lokalnego obszaru. Musiała być to więc
jednostka autonomiczna, niezależna i oddzielna od pozostałej władzy
państwowej, co stało w sprzeczności z dotychczas obowiązującą zasadą
jednolitości władzy.
Mimo niechęci do poprzednich regulacji prawnych co do
samorządu, zdawano sobie sprawę z powagi sytuacji oraz z konieczności
wprowadzania zmian stopniowo. Z tego względu istniała niechęć by już
od razu wprowadzać samorząd terytorialny na szczeblu wojewódzkim.
Uważano, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie początkowo
większej kontroli władzy państwowej na tym szczeblu, a dopiero później,
gdy Polacy zrozumieją czym jest i jak funkcjonuje samorząd terytorialny
powołanie samorządu województwa4.
Planowano natychmiastowe przekształcenie urzędów miejskich
oraz naczelników w urzędy komunalne, jako podporządkowane lokalnej
społeczności, organom terenowym, a następnie (aby nie tracić tempa
przemian) wprowadzenie nowej ustawy o samorządzie terytorialnym,
gdyż tej starej „już się cerować nie da”5. Postulowano również zmianę
nazwy z „Rad Narodowych” (jako już wybrzmiałych) na sejmiki
wojewódzkie, rady miejskie czy gminne.
Obradujący w powołanym zespole byli zgodni, że samorząd
terytorialny należy budować od podstaw, od dołu (czyli od gminy), a nie
narzucać odgórnie, gdyż takie działanie zapewne zakończyło by się
niepowodzeniem. Jednocześnie trzeba podkreślić, że proces budowania
samorządu terytorialnego był bardzo mozolny, bowiem odbudowa

3

Ibidem, s. 21
I. Lipowicz, „Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998”,
w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXI - zeszyt 2 –
2009, s. 145-146
5
„Stenogram…”, s. 24
4
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(utworzenie) samorządu terytorialnego była dla obozu komunistycznego
znacznie dalej idącym ustępstwem niż częściowo wolne wybory.
Pierwsza reforma – Sejm Kontraktowy i rok 1990
8 marca 1990 roku Sejm Kontraktowy przyjął ustawę
o samorządzie terytorialnym. Ustawa ta wprowadziła Rady Gmin, które
zastąpiły dotychczas funkcjonujące Rady Narodowe, dając im
zdecydowanie większe uprawnienia niż dotychczas. Była to swoista
reaktywacja samorządu terytorialnego, u podstaw której leżał projekt
ustawy o samorządzie gminnym złożony w Senacie. Proces legislacyjny
przebiegał tutaj bardzo sprawnie – skonstruowanie gotowego projektu
(senackiego) trwało niecałe sześć miesięcy. 29 lipca 1989 roku
w kontrolowanym przez opozycję solidarnościową Senacie (na jego
pierwszym posiedzeniu) przyjęto uchwałę, w której zwracano uwagę na
obowiązkowy byt prawdziwego samorządu w miastach i gminach.
Parlament rozpoczął pracę nad pakietem ustaw „samorządowych”. Senat
powołał w tym celu specjalną komisję (z Jerzym Stępniem jako
przewodniczącym), za pracę jej odpowiednika w Sejmie odpowiedzialny
był Walerian Pańko. Michał Kulesza kierował pracami nad projektem
ustawy o samorządzie terytorialnym.
Choć nie można nie dostrzegać postępu jaki przyniosła ta ustawa,
to należy zauważyć, iż spotykała się ona z wieloma czynnikami
hamującymi, jak ministerstwa (w tym Ministerstwo Finansów).
Ogólnie określone w ustawie ramy prawne gminy sprawdziły się
- gmina jako wspólnota samorządowa o określonym terytorium czy
autonomiczność gminy, odrębny majątek, działalność na własny
rachunek, jednak ustawa ta to tylko część szerokiego pojęcia „reformy
samorządu terytorialnego” i to z co najmniej kilku powodów. Po
pierwsze brak było kontynuacji ustrojowej – samorządu wojewódzkiego,
po drugie ograniczano kompetencje organów nowego samorządu.
Kompetencje nowego samorządu gminnego nie były –
przynajmniej w świetle ustaw – nadmiernie kontrolowane
i podporządkowane władzy centralnej. Takie stwierdzenie ma się jednak
nijak do rzeczywistości. Największą bezbronność samorząd gminny
pokazywał przy finansowaniu (a raczej jego braku) zadań zleconych.
W ten sposób powstało zjawisko „decentralizacji kłopotów”6, czyli prze6

I. Lipowicz, op. cit., s. 147
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kazywanie spraw trudnych do zrealizowania oraz brak dla nich
odpowiedniego finansowania. Przyjmując, że każda Jednostka
Samorządu Terytorialnego niejako sama z siebie chce posiadać wpływ na
jak największą liczbę spraw – czyli posiadać jak najwięcej kompetencji
to doskonale obrazuje patologie systemu fakt, iż gminy broniły się przed
przekazywaniem im nowych zadań na każdy możliwy sposób. Oznacza
to, że w początkowej fazie nie były w stanie podjąć się realizacji nowych
zadań na własny rachunek i odpowiedzialność - co wprowadzała nowa
ustawa7.
Obok ustawy o samorządzie terytorialnym tego samego dnia
przyjęto ordynację wyborczą do rad gmin – wprowadzono wybory
powszechne, w których bierne oraz czynne prawo wyborcze uzyskali
obywatele polscy mający w dniu wyborów ukończone 18 lat oraz
bezpaństwowcy8 stale zamieszkujący w Polsce od co najmniej dwóch lat.
W ustawie przewidziano urząd Generalnego Komisarza Wyborczego, na
którego stanowisko premier Tadeusz Mazowiecki powołał sędziego
Jerzego Stępnia9.
Poza dwoma wspomnianymi ustawami w 1990 roku Parlament
przyjął jeszcze cztery inne ustawy dotyczące problematyki budowanego
od nowa samorządu terytorialnego. Były to:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku - o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej10,
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku - o pracownikach
samorządowych11,
7

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku ( Dz.U. nr 16, poz.
95), art. 2 w brzmieniu: „1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Gmina posiada osobowość prawną .3.
Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.”
8
Ustawa ordynacja wyborcza do rad gmin z 8 marca 1990 roku ( Dz.U. nr 16,
poz. 96), art. 2w brzmieniu: „1. Wybory są powszechne: prawo wybierania ma
każdy obywatel polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat. 2. Prawo
wybierania przysługuje również osobom, których obywatelstwo polskie nie
zostało stwierdzone i nie są obywatelami innego państwa, jeżeli stale
zamieszkują w Polsce co najmniej od dwóch lat.”
9
J. Mordwiłko „Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu
terytorialnego w latach 1990-2000”, w: „Demokratyczne prawo wyborcze
Rzeczpospolitej Polskiej (1990-2000)”, PKW, 2000 r.
10
Dz.U. Nr 16, poz. 94.
11
Dz.U. Nr 21, poz. 124
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3. Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych12,
4. Ustawa z dnia 18 maja 1990 roku - o ustroju samorządu dla
miasta stołecznego Warszawy13.
Nowelizacja Konstytucji tworzyła podwaliny pod lokalną
administrację, niezależną od władzy państwowej. Subtelną, lecz donośną
zmianą była korekta tytułu rozdziału 6 Konstytucji, który od tej pory
nosił nazwę „Samorząd terytorialny” zamiast „Terenowe organy
administracji i władzy państwowej”. Stanowiło to zerwanie
z funkcjonującym w okresie PRL monopolem władzy państwowej.
Tworząc samorząd terytorialny należało odpowiednio określić
pozycję prawną pracowników samorządowych. W ustawie
o pracownikach samorządowych określono sposób nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy oraz uprawnienia i obowiązki
pracowników samorządów.
Ustrój Stolicy został uregulowany ustawą o ustroju samorządu
dla m.st. Warszawy, gdzie postanowiono, iż będzie to związek
komunalny z osobowością prawną. Związek ten był utworzony z dzielnic
Warszawy, które miały status oddzielnych gmin w rozumieniu ustawy
o samorządzie terytorialnym.
Ustawa o samorządzie terytorialnym była raczej rozwiązaniem
tymczasowym, bardziej okresem przejściowym niż ewolucją. Nie
zmienia to faktu, że poprzednie regulacje prawne były dla idei samorządu
tak tragiczne, lokalna samodzielność praktycznie nie istniała a źle
zarządzane mienie komunalne (przejęte w tej ustawie przez gminę) tak
zniszczone, że każda zmiana będzie zmianą in plus. Niestety każda
zmiana na lepsze przygasza plany dalszych reform. Dla Polski lekcja pod
tytułem „Samorząd Terytorialny” dopiero się zaczynała.
27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze wolne wybory do
Rad Gmin – były to pierwsze w całości wolne wybory po 1989 roku.
Ustawa (ordynacja wyborcza) przyjęła, że na obszarach małych
(terytorialnie i ludnościowo) wybory będą przeprowadzone w okręgach
jednomandatowych ze zwykłą większością głosów, natomiast na
12
13

Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.
Dz.U. Nr 34, poz. 200
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obszarach większych będą okręgi wielomandatowe, dla których
zastosowanie będzie miała zasada proporcjonalności. Rozgraniczenie
między tymi obszarami była liczba ludności w gminie – w gminach do
40 000 mieszkańców okręgi były jednomandatowe, w gminach powyżej
tej liczby w poszczególnych okręgach wyborczych wybierano od 5 do 10
radnych14. Frekwencja wyborcza wyniosła około 42% (liczba nieważnych
głosów nie przekraczała 2%).
Rok 1990 był czasem, gdy wizja w pełni samodzielnego
samorządu terytorialnego cieszyła się największym poparciem. Co
prawda przywrócono autonomię w gminach, które przejęły majątek
komunalny oraz otrzymały osobowość prawną, jednak wbrew woli części
środowiska „Solidarnościowego” zaniechano kompleksowej reformy.
Utworzenie powiatów (oraz samorządu powiatowego) i samorządu
wojewódzkiego odłożono w czasie. Plusem było utworzenie podstawy,
podwalin pod rozwój polskiego samorządu, minusem – utrwalanie
rozwiązań prowizorycznych (w tym prowizorycznego finansowania),
które z reguły utrzymują się najdłużej – tak jak i w tym przypadku. Na
rozwój wydarzeń trzeba było poczekać do drugiej połowy lat
dziewięćdziesiątych.
Od Małej do Dużej Konstytucji (lata 1992-1997)
Głębokość zmian dokonywanych w Polsce po zakończeniu
okresu Polski Ludowej powodowała konieczność zmiany ustawy
zasadniczej. Brak odpowiedniej większości oznaczał potrzebę przyjęcia
rozwiązań przynajmniej chwilowych. W ustawie konstytucyjnej
z 17 października 199215 roku znalazło się sześć artykułów dotyczących
samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę na kilka zmian – gmina
stała się podstawową jednostką samorządu terytorialnego, pozostałe JST
miała określać odpowiednia ustawa (w poprzedniej ustawie
o samorządzie terytorialnym była mowa wyłącznie o gminach). Po drugie
rozwiązano problem odpowiedniego finansowania zadań JST – realizując
zadania z zakresu administracji rządowej zostają wyposażone
w odpowiednie środki finansowe.
Regulacje dot. samorządu zaczynały coraz bardziej zbliżać się do
zachodnich wzorców, choć droga do w pełni autonomicznego,
14

Ustawa „Ordynacja wyborcza do rad gmin” z 8 marca 1990 roku ( Dz.U. nr 16,
poz. 96), art. 12
15
Dz.U. nr 84, poz. 426
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kompletnego samorządu na każdym szczeblu była jeszcze daleka.
Uznano samorząd za podstawową formę organizacji życia lokalnej
społeczności, która posiada osobowość prawną, wykonuje zadania
publiczne (z wyłączeniem tych, które w ustawie zostały zastrzeżone
administracji rządowej). JST swobodnie (i w granicach prawa) mogły
określać swoje struktury wewnętrzne, a wybory do ich organów
stanowiących były powszechne, równe oraz tajne. Dochodami jednostek
samorządu były ich dochody własne, dotacje oraz subwencje. Kontrolę
nad działalnością samorządu, zasady zrzeszania się JST określały
oddzielne ustawy.
Lata koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego
Stronnictwa Ludowego to zastój w rozwoju samorządu terytorialnego
i powoływaniu kolejnych jego szczebli. Dla partii sięgającej korzeniami
do systemu komunistycznego najlepsze państwo to państwo
scentralizowane16, bez jakiegokolwiek samorządu. Niechęć do samorządu
skutkowała brakiem działań reformatorskich, a tym samym
zahamowaniem w tym aspekcie transformacji ustrojowej. O impasie jaki
względem reformy samorządowej powstał za czasów tej koalicji
świadczy rezygnacja prof. Michała Kuleszy z funkcji Podsekretarza
Stanu w Urzędzie Rady Ministrów – Pełnomocnika Rządu do Spraw
Reformy Administracji Publicznej 17. Wśród motywów rezygnacji pojawia się trwały brak politycznej woli ze strony rządu i premiera
Waldemara Pawlaka kontynuowania reformy administracyjnej oraz
transformacji ustrojowej. Działania prowadzone przez koalicję rządzącą
miały wydźwięk zdecydowanie centralistyczny – wstrzymano
przejmowanie szkół przez gminy, z Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego stworzono organ dyskusyjny – bez
jakichkolwiek możliwości działania (przeciwnie do wizji jakie
przyświecały jej utworzeniu). Na taką ocenę sytuacji przez pełnomocnika
rządu miała także wpływ forma współpracy między nim a Radą
Ministrów i jej poszczególnymi członkami – np. projekty ustaw
mieszczące się w kompetencji pełnomocnika (dot. terenowych organów
administracji rządowej oraz o służbie cywilnej) zostały mu przekazane do
wiadomości już po wysłaniu ich do konsultacji i uzgodnień. Wszelkie
uwagi złożone do tych projektów nie doczekały się jednak żadnej reakcji
ze strony projektodawców.
16

I. Lipowicz, op. cit., s. 149
M. Kulesza, „Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty 19902007”, Warszawa 2008, s 161 i n.
17
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Niechętne zmianom były również elity na poziomie
wojewódzkim, dla których utworzenie samorządu wojewódzkiego byłoby
zdecydowaną zmianą położenia.
O wiele bardziej zaskakująca i zagadkowa było w tym okresie
stanowisko koalicjanta, czyli PSL-u. Samorząd na szczeblu powiatowym
oraz wojewódzkim to bez wątpienia szansa na szybką modernizację,
a wśród głównie chłopskiego elektoratu PSL miało szansę na umocnienie
swojej pozycji. To jednak opór Stronnictwa stał się przyczyną braku
konstytucyjnej gwarancji istnienia powiatów, co odbiło się bezpośrednio
na ich ustroju.
Mimo niechęci koalicji rządzącej Rada Ministrów przyjęła
13 lipca 1993 roku rozporządzenie w sprawie określenia zadań
i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które
mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz
z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu
przekazania18. Był to program pilotażowy realizowany od stycznia 1994
do grudnia 1995 roku. Na mocy tego rozporządzenia 46 miast
(z wyłączeniem m.st. Warszawy) miało przyjąć na siebie nowe zadania,
przekazane im na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
prezydentami poszczególnych miast a odpowiednimi wojewodami.
Z najważniejszych przejmowanych zadań warto wymienić gospodarkę
gruntową, zarządzanie siecią dróg krajowych oraz wojewódzkich.
Miastom zostały również przekazane sprawy zarządu nad szkolnictwem
podstawowym i ponadpodstawowym czy uprawnienia dot. wydawania
zezwoleń na prowadzenie publicznej działalności artystycznej czy
sportowej. Program przewidywał stworzenie administracji służącej
obywatelom (pro a nie contra), oszczędnej oraz rozsądnie rozdzielającej
kompetencje między władzą rządową i samorządową 19 . W programie
uczestniczyły największe Polskie miasta (powyżej 100 000 mieszkańców,
np. Płock) oraz kilka mniejszych leżących w obrębie strefy
metropolitalnej. Z informacji przedstawionych przez Najwyższą Izbę
Kontroli20 wynika, że celem programu było sprawdzenie sposobów oraz
18

Dz.U. Nr 65 poz. 309
Orzeczenie TK z dnia 13 maja 1997 r. K 20/96, OTK ZU 1997,.nr 2, poz. 18
20
Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli podejmowania przez
administrację rządową i samorządową działań w celu usprawnienia
wykonywania zadań publicznych, na przykładzie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z
zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane
19
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możliwości dokonania zmiany ustrojowej (dopełnienia jej),
w szczególności przez utworzenie powiatów na wybranej grupie (próbie)
gmin21. Następnym etapem reformy jaki był planowany było przekazanie
zadań pilotażowych (przekazanych w ramach programu) jako zadań
własnych lub zleconych ustawowo.
Po zakończeniu i przeanalizowaniu programu pilotażowego
weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku, o zmianie zakresu
działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych 22.
Przekazywała ona gminom o statusie miasta (ich spis był wymieniony
w załączniku, a jego treść była zbieżna z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia RM z 13 lipca 1993 roku), gminom warszawskim, m.st.
Warszawa oraz miejskim strefom usług publicznych zadania z zakresu
administracji rządowej. Ustawa ta obowiązywała do 31 grudnia 1998
roku.
Przepisy Małej Konstytucji zostały zmienione (w skutek
uchylenia ich obowiązywania) przez Konstytucję z 1997 roku
(uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku). Skoro
uznajemy konstytucje za akty o podstawowym znaczeniu ustrojowym, to
również tam należy szukać podstaw ustroju samorządu terytorialnego.
Rozdział VII Konstytucji RP z 1997 roku nosi tytuł „Samorząd
Terytorialny”. Znajduje się w nim 10 artykułów poświęconych ustrojowi
samorządu. Został on wyposażony w kompetencję ogólną – wykonuje
wszystkie zadania publiczne z wyjątkiem konstytucyjnie lub ustawowo
zastrzeżonych dla innych organów władzy publicznej. W związku
z wspomnianym oporem koalicji rządzącej, w obecnie obowiązującej
konstytucji zostało powtórzone stwierdzenie, że gmina jest podstawową
jednostką samorządu terytorialnego a inne jednostki samorządu lokalnego
i – co ważne – regionalnego określa ustawa. Oznacza to, że wyłącznie
gmina ma swój byt zapewniony konstytucyjnie, a pozostałe (obecnie
funkcjonujące) jednostki samorządu terytorialnego istnieją jedynie na
podstawie ustawy.
Zadania wykonywane przez samorząd terytorialny można na
podstawie Konstytucji podzielić na zadania własne i zlecone. Te pierwsze
niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich
wykonywania, a także zasad i trybu przekazania, ST 1966, nr 6 (66), s. 6, 81.
21
A. Wierzbica, „Miasto na prawach powiatu – zagadnienia ustrojowe”,
Warszawa 2006, s. 26
22
Dz.U. Nr 141 poz. 692
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są wykonywane jako zadania publiczne i służą zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnej. Zadaniami zleconymi są zadania publiczne
wskazane przez ustawę do wykonania przez poszczególne JST.
Jednostki Samorządu Terytorialnego mają konstytucyjnie
zapewnione finansowanie z dochodów publicznych odpowiednio do
zleconych im zadań. Mogą one samodzielnie ustalać wysokość podatków
w zakresie określonym odpowiednimi przepisami a ich dochodami są
dochody własne jednostek oraz subwencje celowe i dotacje z budżetu
państwa.
Nowa konstytucja wypowiada się również w kwestii organów
stanowiących i wykonawczych. To za ich pośrednictwem gminy
wykonują swoje zadania, a wybory do nich są czteroprzymiotnikowe –
powszechne, równe, bezpośrednie oraz tajne.
Ustawa zasadnicza dopuszcza również przeprowadzenie
referendum lokalnego – w celu podejmowania decyzji o sprawach
dotyczących lokalnej wspólnoty, w szczególności o odwołaniu
bezpośrednio wybranego przez obywateli organu samorządu. Szczegóły
tego rozwiązania określa ustawa23.
Działalność samorządu terytorialnego jest nadzorowana
wyłącznie pod względem legalności. Nadzór sprawuje Premier oraz
wojewodowie a w sprawach finansowych – regionalne izby
obrachunkowe.
Każda JST ma prawo przystępować do zrzeszeń oraz współpracy
z nimi. Chodzi tu zarówno o zrzeszenia krajowe jak i międzynarodowe.
Podsumowując lata 1992-1997 należy omówić instytucję
Sejmików Samorządowych, które zostały utworzone na podstawie
przepisów Małej Konstytucji (art. 75) – powierzyła ona ustawodawcy
określenie zasad reprezentacji interesów JST wobec władz państwowych.
Instytucję tę wprowadził rozdział ósmy ustawy o samorządzie
terytorialnym – jej art. 76 ust. 1 stanowił, że gminy z obszaru danego
województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci Sejmiku
Samorządowego. Zasady, tryb działania Sejmiku oraz jego organów
określał jego wewnętrzny regulamin. Istotę Sejmiku zawarł w swoim
23

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88 poz.
985)
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orzeczeniu z 24 stycznia 1995 roku Trybunał Konstytucyjny24. Wykazał
on, że Sejmik jest instytucją reprezentującą interesy gminy wobec władzy
centralnej (państwowej). Jednocześnie Sejmik został wyposażony
w środki prawne, które służyły obronie tych interesów. Sejmiki oceniały
działanie administracji rządowej w województwie, mogły wyrażać opinie
w istotnych sprawach dla województwa, opiniować kandydatów na
wojewodów i wiele innych. Dla TK podstawową funkcją Sejmiku
Samorządowego
była
ochrona
funkcjonowania
gmin
jako
autonomicznych jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządowa Polska powiatowa – rok 1998 i 1999
Po udanym przeprowadzeniu programu pilotażowego
zdecydowano, że dokonana już część reformy (powołanie gmin) powinna
zostać uzupełniona o kolejne szczeble samorządu, w tym samorząd
powiatowy, który przejąłby realizację zadań lokalnych lecz
ponadgminnych. 5 czerwca 1998 Sejm przyjął ustawę o samorządzie
powiatowym25 - na jej podstawie mieszkańcy powiatu ex lege tworzyli
lokalną wspólnotę samorządową. Powiat został natomiast zdefiniowany
jako lokalna wspólnota samorządowa i określone terytorium. Tak samo
jak w przypadku gminy, powiat otrzymał na podstawie nowej ustawy
osobowość prawną oraz wykonywał zadania na własny rachunek i sam
ponosił za nie odpowiedzialność. Dwa miesiące później (7 sierpnia 1998)
zostało przez Radę Ministrów przyjęte rozporządzenie w sprawie
utworzenia powiatów26. Za takim działaniem przemawiały zwłaszcza trzy
okoliczności27:
1. Struktura osadnicza kraju, która narzucała rozwiązania
podziałowe,
2. Pozytywne wyniki programu pilotażowego z 1993 roku oraz
ustawy miejskiej z 1995,
3. Rekompensata
miastom,
które
w
wyniku
reformy
administracyjnej utraciły status miasta wojewódzkiego.
Przywrócenie powiatów wymagało dalszych zmian, w tym
redukcji liczby województw – z dotychczas funkcjonujących 49 do 16.
24

K 5/94, OTK 1995, poz. 3
Dz.U. Nr 91 poz. 578
26
Dz.U. Nr 103 poz. 652
27
W. Podel, „Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
Polskiej”, s. 405, w: „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 7”, 2015
25
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Reforma województw była największym konfliktem różnych grup
interesów – zdecydowano się bowiem na rozwój większych miast, czego
konsekwencją było znaczne osłabienie pozycji byłych miast
wojewódzkich (najlepszy przykład niezadowolenia z takiej decyzji to
relacje Radom-Warszawa).
Ustawę o samorządzie województwa przyjęto tego samego dnia,
co ustawę powiatową, czyli 5 czerwca 1998 roku. Zaczęła ona
obowiązywać od 1 stycznia 1999 roku. Samorząd wojewódzki był
odpowiedzialny za działania o charakterze regionalnym (czyli
ponadlokalnym). Zdecydowano się jednocześnie na rozgraniczenie
zakresów działań poszczególnych JST – działanie województw nie
ogranicza działań powiatów ani gmin a organy samorządu województwa
nie są organami wyższej instancji w postępowaniu administracyjnym28.
Reforma uzupełniająca (z 1998 roku) przekazała na rzecz
samorządów prawie 2/3 obowiązków pozostających dotychczas
w zakresie administracji rządowej. Za przekazaniem obowiązków nie
szło jednak finansowanie. Nie była to jedyna wada funkcjonującego
systemu. Jak stwierdził J. Regulski „rząd ratując swój budżet,
przekazywał coraz więcej zadań gminom, nie przekazując odpowiednich
finansów na ich realizację. Powodowało to, że gminy dopłacały na ich
realizację w obszarze finansów publicznych”29. Cecha ta przeniosła się na
powiaty i województwa.
Dopełniając reformę samorządu – tworząc samorząd powiatowy
i wojewódzki – trzeba zastanowić się czy nie można było od początku czyli od 1990 roku – utworzyć samorządu na pozostałych szczeblach.
Dlaczego już przy rozmowach Okrągłego Stołu odrzucono taką
możliwość. J. Regulski przedstawia tutaj pięć zasadniczych przyczyn:
1. Nadanie w 1990 roku osobowości prawnej województwom
oznaczałoby utrwalenie 49 nieefektywnych województw
wymagających reformy,
2. Wojewoda był organem założycielskim wielu przedsiębiorstw
terenowych – należałoby stworzyć nowy podmiot reprezentujący
Skarb Państwa (nowego właściciela), albo wszystko
skomunalizować – czyli pozbawić Państwo większości majątku,
28

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa ( Dz.U. nr 91 poz. 576 )
J. Regulski, „Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja”,
Warszawa 2000, s. 199
29
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3. Małe województwa nie były wspólnotami, z którymi
identyfikowałaby się ludność. Obawiano się odtworzenia
dawnych Wojewódzkich Rad Narodowych (WRN), które były
skupiskiem dla nomenklatury partyjnej i reprezentowały jej
interesy,
4. Reforma samorządowa była dla państwa trzęsieniem ziemi.
Chodziło o to, aby nie poruszono od razu „obu szczebli” –
mogłoby to prowadzić do chaosu w Polsce,
5. Stronie „solidarnościowej” mogło się wydawać, że skoro
usamorządowienia województw z zachowaniem WRN domagała
się strona rządowa, to należy iść w zdecydowanie przeciwnym
kierunku.
Dziś można stwierdzić, że żaden z przedstawionych przez
J. Regulskiego argumentów nie był trafiony. Trzeba tutaj podkreślić, że
takie ośrodki Solidarności jak Wielkopolska czy Górny oraz Dolny Śląsk
domagały się od razu całościowej reformy. Argument o braku wspólnoty
ludności obalają liczne protesty właśnie w związku z ich likwidacją 30
a Karol Podgórski już w 1989 roku złożył projekt ustawy o samorządzie
powiatowym i zarys wojewódzkiej, co podważa słuszność argumentu
numer cztery. Jakie w rzeczywistości były i są skutki podziału reformy
wprowadzającej samorząd terytorialny pokazały pierwsze lata nowego XXI – wieku.
Nowe stulecie, nowe wyzwania – XXI wiek
Po utworzeniu samorządów na szczeblach powiatowym oraz
wojewódzkim, przeprowadzeniu reformy administracyjnej związanej
z nowym podziałem kraju na 16 województw przyszedł czas na
sprawdzenie funkcjonowania nowego systemu.
W 2001 roku Sejm31 oraz Senat32 RP przyjęły uchwały w sprawie
oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego kraju. W obu
30

J. Jeżewski, „Podstawowe założenia ustroju województwa”, w: A. Błaś,
„Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej w 1990
r.”, [w:] A. Błaś (red.), „Studium nad samorządem terytorialnym”, Wrocław
2002, s. 139 i n.
31
M.P. nr 16 poz. 249
32
M.P. nr 2 poz. 24
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przypadkach podział został uznany za poprawny oraz spełniający swoje
zadania. Zwrócono uwagę, że zwiększa on efektywność działania
administracji publicznej a także sprzyja budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
O społecznej akceptacji nowego podziału terytorialnego
świadczyć miała niewielka liczba wniosków o zmianę granic JST. Senat
opowiedział się również za łączeniem się powiatów, co umożliwiałoby
sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych.
W uchwale Sejmu znalazł się postulat aby miasta na prawach
powiatu łączyły się z sąsiednimi powiatami mającymi siedziby w tych
miastach. Służyłoby to zmniejszeniu się poziomu zróżnicowania rozwoju
poszczególnych powiatów.
XXI wiek to czas globalizacji oraz europeizacji. Budując
samorząd terytorialny Polska kierowała się ku krajom Europy
Zachodniej. Niewątpliwym krokiem w tamtym kierunku było samo
powołanie samorządu. O ile jednak na gminy spadło kształtowanie
działań o charakterze lokalnym, dotyczących stricte danego terytorium,
o tyle np. na województwa spadł większy ciężar związany z modernizacją
regionów (województwa można uznać za ich odpowiedniki w Europie),
oraz ich europeizacją. To właśnie europeizacja pozostaje głównym
wyzwaniem, z jakim samorządy muszą sobie poradzić przez najbliższe
lata. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej nie odznacza się na
samorządzie terytorialnym jeszcze tak bardzo, jak na organach władzy
centralnej, niemniej tu również dostrzegalne są pewne zmiany.
Praktycznie w każdym urzędzie istnieją wydziały / jednostki zajmujące
się pozyskiwaniem funduszy z środków Unii Europejskiej (to chyba
najbardziej widoczny przykład) czy ich szczegółowym rozdziałem. Już
w czasie projektowania reformy województw myślano przyszłościowo
właśnie o potencjalnym akcesie do Unii Europejskiej, a tylko silne
i terytorialnie duże województwa mogły konkurować z rozbudowanymi
regionami Zjednoczonej Europy.
W nowej sytuacji odnalazły się gminy jako niewielkie terytoria
silnie związane z lokalną społecznością oraz województwa jako ośrodki
o charakterze regionalnym. Problemową sytuację miały natomiast
powiaty. Zostały one utworzone częściowo sztucznie, ponieważ nie mają
żadnych więzi społecznych. O powodach utworzenia samorządu
wypowiadał się prof. Witold Kieżun, który stwierdził, że „To miała być –
i jest – struktura służąca zapewnieniu stanowisk ludziom władzy
296

M.J. Wrona: Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej

i budowaniu podstaw elektoratu w terenie. Wówczas mówiono mi o tym
otwarcie: budujemy powiaty, to będzie nasz teren wyborczy, tam
będziemy mieć swoich ludzi” 33 . Pojawiały się również twierdzenia, że
odbudowywanie powiatów było działaniem od początku pozbawionym
sensu i jakiejkolwiek logiki – prof. Kieżun stwierdził również, że
„Likwidację średnich szczebli samorządu obserwowałem w latach 80.
jako ekspert ONZ w Burundi. A potem przyjechałem do Polski
i z przerażeniem zobaczyłem, że odbudowujemy powiaty” 34 . Powiaty
znajdują się w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony zostało im
przekazane do realizacji wiele zadań, które gminy mogłyby realizować
z równie zadowalającym skutkiem, z drugiej strony są to podmioty na
tyle niedofinansowane, że nie są w stanie w 100% realizować wszystkich
powierzonych im zadań.
Podstawowym problemem nie tylko powiatów, ale wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego jest właśnie finansowanie, a raczej
jego brak. Od początku istnienia gmin pojawiał się problem
z niedostatecznym finansowaniem zadań (zarówno własnych jaki
zleconych). 13 listopada 2003 roku została uchwalona ustawa
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego35 stanowiąca, że dochodami JST są ich dochody własne, subwencje ogólne a także dotacje
celowe z budżetu państwa. Dodatkowo, w świetle powyższej ustawy,
dochodami własnymi JST są też udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych PIT, oraz podatku dochodowego od
osób prawnych CIT. Ten pierwszy stanowi około 18% rocznych
dochodów podatkowych państwa, drugi około 10%36. Różna jest także
wielkość udziału poszczególnych typów jednostek w owych podatkach,
płaconych przez podatników zamieszkałych (PIT) lub mających siedzibę
(CIT) na terytorium danej JST i wynosi ona:
1. Gmina – 39,34% podatku PIT oraz 6,71% podatku CIT,
2. Powiat – 10,25% podatku PIT oraz 1,40% podatku CIT,
3. Województwo – 1,60% podatku PIT oraz 14,75% podatku CIT.

33

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/151795/Za-duzo-szczebli-Witold-Kiezun-za-likwidacja-powiatow-i-redukcja-etatow
(dostęp: 18.09.2017 r.)
34
Ibidem
35
Dz.U. Nr 203 poz. 1966
36
Informacja Najwyższej Izby Kontroli „Analiza wykonania Budżetu Państwa i
założeń Polityki Pieniężnej w 2016 roku”, Warszawa 2017, s. 86
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Koniecznie trzeba podkreślić, że żaden z typów jednostek
samorządu terytorialnego nie ma udziału w podatkach, które przynoszą
do budżetu państwa największe wpływy. Chodzi tu chociażby o podatek
od towarów i usług (VAT) czy akcyzę. Ten pierwszy stanowi około 46%,
drugi 24% dochodów podatkowych budżetu państwa.
Poruszając kwestię podatków nie można pominąć kwestii
wysokości owych podatków. Z różnych powodów politycy mówią
o zmianach regulacji dot. podatków PIT czy CIT (a to przez zmianę ich
stawek, a to przez wprowadzenie dodatkowych ulg i odliczeń). Dla
obywatela jest to działanie korzystne, niestety w perspektywie samorządu
terytorialnego mniejsze wpływy z tych podatków oznaczają uszczuplenie
ich dochodów. Z reguły najmniej na takich zmianach traci budżet
centralny, gdyż tego typu działania zwykle wiążą sięz podniesieniem
stawki podatku VAT czy akcyzy. Rząd centralny rekompensuje sobie
w ten sposób przyjęte ulgi a jednocześnie odcina samorządy od
dopływów z tych podatków, ponieważ ani w podatku VAT ani w akcyzie
samorządy nie partycypują37.
Tezę tę potwierdza były przewodniczący sejmowej komisji
samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Piotr Zgorzelski ( PSL ),
który w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że
„Budżet centralny zrekompensował sobie „swoje” ubytki wynikające
z wprowadzenia ulgi prorodzinnej i zmiany progów podatkowych
wzrostem VAT, akcyzy, czy składki rentowej, jednak o samorządach nie
pomyślano. […] Jeśli nie nastąpią zmiany stanu systemowej
nierównowagi w samorządowej części finansów publicznych, będzie się
ona pogłębiała, co nie tylko zahamuje rozwój lokalny i regionalny, ale
także zagrozi realizacji zadań własnych gmin, powiatów
i województw”38, 39.
Aby móc realizować cele polityki regionalnej niewątpliwie
należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Niestety
37

M. Myśliwiec, „25 lat samorządu terytorialnego w III RP – próba bilansu”, [
w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 5(27)/2015, s 17 i n.
38
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/647024,psl-chce-zwolnic-samorzady-zplacenia-vat.html (dostęp 19.09.2017)
39
Sprawozdanie Stenograficzne z 21. Posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 września
2012
roku,http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/A22C85461FC0E0FDC1257A79
000040D9/%24File/21_c_ksiazka.pdf (dostęp: 19.09.2017)
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polskie samorządy województwa nie mogą sobie pozwolić na
realizowanie różnych działań zmierzających do rozwoju / modernizacji
regionu, gdyż ich budżet wystarcza tylko na wydatki bieżące (choć i na to
nie zawsze). Dla przykładu – w 2015 roku budżet Wrocławia wynosił ok.
3,9 miliarda złotych, a samorząd województwa Dolnośląskiego miał do
dyspozycji 1,2 mld złotych. Miasto stołeczne Warszawa dysponowało
w 2015 roku budżetem w wysokości około 14 mld złotych a samorząd
województwa mazowieckiego tylko 2,6 mld.
Jedną z cech kraju demokratycznego są wolne i równe wybory.
Zarówno do organów władzy centralnej jak i lokalnej, czyli m.in.
samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwalonej po rozmowach
okrągłego stołu ordynacji wyborczej do rad gmin przeprowadzono
wybory 27 maja 1990 oraz 19 czerwca 1994 roku. Sama ustawa
obowiązywała zaś do 1998 roku. Jak wiadomo rok ten był związany
z kontynuacją reformy samorządowej, a poszerzenie samorządu
o powiatowy i wojewódzki wiązało się z koniecznością dostosowania do
nowych warunków również ordynacji wyborczej. Nowa ustawa
regulująca sposób przeprowadzania wyborów została przyjęta 16 lipca
1998 roku i w oparciu o nią przeprowadzono wybory 11 października
1998, 27 października 2002 oraz 12 listopada 2006.
Wybory do organów samorządu terytorialnego oparte są na
zasadach tajności, równości, bezpośredniości oraz powszechności. Tę
ostatnią precyzowała już ordynacja wyborcza do rad gmin z 1990 roku.
RP zobowiązana do utrzymania zgodności porządku prawnego z prawem
unijnym (wspólnotowym) wdrożyła nowelizacją z 20 kwietnia 2004 roku
Dyrektywę Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z 19 grudnia 1994 r. –
ustanawiała ona szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania
i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii
zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.
Na podstawie wprowadzonej ustawy prawo do głosowania (czynne
prawo wyborcze) zaczęło przysługiwać także obywatelom państw UE,
którzy nie byli obywatelami RP.
Kolejną zmianą przeprowadzoną w XXI wieku było zmniejszenie
liczby wybieranych radnych. W latach 1990-2002 wybierano (zależnie od
wielkości gminy) od 15 do 100 radnych, jednak od wyborów
z 27 października 2002 roku liczba radnych wynosi od 15 do 45. Podobne
ograniczenia zostały wprowadzone w wyborach do rad powiatów
i sejmików województw. Po takiej nowelizacji liczba radnych wybranych
do rad gmin w całym kraju zmniejszyła się o 12 868, do rad powiatów
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o 3996 a do sejmików województw o 29440. Obok zmniejszenia liczby
radnych wydłużono godziny otwarcia komisji wyborczych. W latach
1990-1998 głosowanie odbywało się od godziny 8:00 do 20:00. Od 1998
roku odbywa się ono od godziny 6:00.
Najistotniejszą zmianą przeprowadzoną w nowym stuleciu była
zmiana sposobu wyboru organu wykonawczego na szczeblu gminnym.
Od powołania samorządu gminnego (1990) do 2002 roku jego organem
wykonawczym był zarząd, będący ciałem kolegialnym. Funkcję
przewodniczącego zarządu w gminach wiejskich pełnił wójt, w miejskowiejskich oraz miejskich burmistrz miasta, natomiast w miastach pow.
100 000 mieszkańców funkcję tę pełnił prezydent miasta. Prezydent był
również przewodniczącym zarządu w tych miastach, które przed
wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym)
posiadały prezydenta jako organ wykonawczo-zarządzający. Poza
przewodniczącym w skład zarządu wchodził również zastępca wójta
(odpowiednio: burmistrza / prezydenta miasta) oraz pozostali członkowie
zarządu. Na przestrzeni lat zmieniała się liczebność zarządu i wynosiła
ona w latach 1990-1995 od 4 do 7 osób41, w latach 1995-2001 zarząd
liczył od 3 do 7 osób 42 . Kolejną nowelizacją ograniczono liczebność
zarządu do 5 osób a w gminach do 20 000 mieszkańców do 3 osób.
Początkowo pod względem kompetencji Rada Gminy miała
zdecydowaną przewagę nad zarządem (i jego przewodniczącym), jednak
w miarę kolejnych nowelizacji pozycja organu wykonawczego
(w szczególności wójta / burmistrza / prezydenta) ulegała wzmocnieniu.
Do 2002 kompetencje do wyboru i odwołania zarządu oraz jego
przewodniczącego posiadała rada gminy. Dodatkowo do 1995 roku to
radni zgłaszali kandydatów na członków zarządu.
Krokiem w stronę wzmocnienia pozycji zarządu było
zablokowanie możliwości częstego składania wniosku o jego odwołanie.
Od 1995 roku, w przypadku braku wystarczającego poparcia dla wniosku

40

Opr. A. Ptak, [w:] A. Ptak, „Ewolucja systemu wyborczego do organów
samorządu terytorialnego w Polsce”, Poznań, s. 149, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2669/1/Prawo%20wyborcze.pdf
(dostęp: 20.09.2017).
41
Dz.U. Nr16,poz.95
42
Dz.U. Nr 124, poz. 601
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o odwołanie zarządu, kolejny taki wniosek mógł zostać złożony dopiero
po upływie 6 miesięcy od nieudanego głosowania43.
W 2002 roku wprowadzono radykalne zmiany, które umocniły
pozycję organu wykonawczego a także odebrały radzie prawo jego
powoływania i odwoływania. Kolegialny zarząd został zastąpiony
jednoosobowym organem wybieranym w wyborach bezpośrednich 44
(wójtem / burmistrzem / prezydentem miasta). Poza tym można
stwierdzić, że wójt przejął dotychczasowe kompetencje zarządu
a kompetencje rady zasadniczo również nie uległy zmianie. Stwarza to
pewne niedogodności, gdyż wójt jako osoba posiadająca silny mandat
społeczny do sprawowania władzy w przypadku konfliktu z radą gminy
może być pozbawiony realnej władzy, co sprowadzi jego rolę do spraw
administracyjnych / dozorczych.
Podsumowanie
Utworzenie w Polsce po 1990 roku samorządu terytorialnego
należy uznać za udane przedsięwzięcie. Mimo wielu wymienionych tutaj
mankamentów za najważniejszy krok naprzód należałoby uznać samo
jego istnienie. Na całą (rozłożoną w czasie) reformę samorządu składały
się różne okresy – szybkiego działania, zaniechania, progresu i przerw.
Główne punkty rozwoju to rzecz jasna powołanie samorządu gmin
w 1990 roku oraz powiatów i województw w 1998. Niestety, słusznie
pojawiają się tezy, iż problem samorządu terytorialnego będzie jeszcze
wielokrotnie powracał podczas publicznych dyskusji. Dla wielu Polaków
identyfikacja z miejscem pobytu / zamieszkania nadal ma mniejsze
znaczenie niż ta związana np. z zatrudnieniem. Przykład tej tezy to
ostatnia kampania prezydencka. Ubiegający się o reelekcję Bronisław
Komorowski uzyskał poparcie od prezydentów 29 polskich miasta jego
konkurent Andrzej Duda został poparty przez przewodniczących dwóch
największych polskich związków zawodowych - Piotra Dudę
z „Solidarności” oraz Jana Guza z Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych45. Wyniki wyborów ostatecznie zweryfikowały
skuteczność poparcia.

43

Ibidem
Dz. U. Nr 113, poz. 984
45
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie-2015/aktualnosci/news-duda-z-poparciem-liderow-zwiazkow-zawodowych-trzymam-kciuki,nId,1734667 ( dostęp: 23.09.2017 ).
44
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Istnienie samorządu terytorialnego w Polsce ma raczej więcej
zalet niż wad. Przedstawione tutaj wady i niedociągnięcia pokazują
jednak, że istnieje wiele spraw wymagających uregulowania oraz debaty
publicznej, która to jeszcze niejednokrotnie będzie zajmowała miejsce
w centrum wydarzeń politycznych.
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Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej
poziom w odczuciu pracowników
Urzędu Dzielnicy Rembertów
Factors determining the satisfaction from work and its level in the
feeling of employees Rembertów District Office

Abstrakt
Rozdział zawiera badania na temat czynników determinujących
satysfakcję z pracy oraz jej poziom, przeprowadzonych na pracownikach
Urzędu Dzielnicy Rembertów.
Rozdział składa się z trzech głównych części. Pierwsza opisuje
treści związane z terminologią satysfakcji, druga część charakteryzuje
Urząd Dzielnicy Rembertów jako przykład jednostki administracji
samorządowej. Natomiast trzecia część rozdziału jest stricte częścią
badawczą. Zostały w niej ukazane wyniki badań własnych, poświęconych
zagadnieniu satysfakcji z pracy wśród pracowników administracji
publicznej.
Autor rozdziału starał się udzielić rzetelnej odpowiedzi na
następujące pytania: jaki jest ogólny poziom satysfakcji z pracy
pracowników Urzędu Dzielnicy w Rembertowie oraz jakie czynniki
determinują satysfakcję z pracy pracowników wyżej wymienionego
urzędu?
Słowa kluczowe:
czynniki, satysfakcja , praca, pracownicy, Urząd Dzielnicy Rembertów
Abstract
The chapter contains a study of the determinants of job
satisfaction and its level by the example of employees in the Rembertów
District Office. The chapter is divided on three main parts.
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The first part describes content related to the terminology of
satisfaction, the second part is a specificity of the Office of the
Rembertów District as an example of local administration unit. The third
part of the chapter has got strictly exploratory nature. The results of
independent evaluations, devoted to the issue of job satisfaction among
public administration employees, were presented.
The author of the chapter tried to give a fair answer to the
following questions: what is the overall level of satisfaction of the work
of the employees of the District Office in Rembertów and what factors
determine the satisfaction of the employees of the above-mentioned
office?
Key words:
factors, satisfaction, job, employees, Rembertów District Office

WSTĘP
W dzisiejszych czasach, najpotężniejszym zasobem instytucji
państwowych są ich pracownicy, dlatego satysfakcja pracowników jest
przedmiotem badań naukowych w niniejszym rozdziale. Badania te
zaowocowały wielością koncepcji, które dotyczą tegoż zagadnienia. Na
pytanie, co zrobić, żeby pracownik odczuwał satysfakcję, a poprzez to
jego praca stała się efektywna i wydajna, bije aktualnością, czemu wyraz
dają przedstawione w rozdziale badania oraz badania przedstawicieli
wielu dyscyplin naukowych.
Ogrom czynników wpływa na satysfakcję pracownika.
Dodatkowo, istotne są wzajemne ich oddziałania. Co więcej,
indywidualne cechy osobowości pracowników, jak również zasady
postępowania i kultura organizacji sprawiają, iż każda osoba, posiada
swoją wypracowaną hierarchę potrzeb, która wpływa na poziom
satysfakcji.
Zatem, aby poznać czynniki, wpływające na satysfakcję, należy
najpierw odkryć wewnętrzne potrzeby każdego pracownika. Dlatego też,
celem niniejszego rozdziału jest określenie czynników, które determinują
satysfakcję pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów. Poziom
satysfakcji w pracy jest niezmiernie ważnym aspektem. Warunkuje nie
tylko rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, ale kształtuje
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wewnętrzne odczucia i zachowania. Poprzez to kształtują się relacje:
pracownik - pracownik, pracownik - kierownik, pracownik - interesant.
Przedmiotem badań były czynniki determinujące satysfakcję
z pracy, pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów. Natomiast celem
badań było określenie najważniejszych czynników determinujących
satysfakcje z pracy, pracowników wyżej wymienionej jednostki.
Wybór Urzędu Dzielnicy Rembertów był spowodowany tym, iż poprzez
jego umiejscowienie w aglomeracji – obrzeża Warszawy, jak i charakter
miejsko – wiejski Dzielnicy, jest ona stosunkowo małą dzielnicą
w porównaniu do pozostałych. Zatem, większość urzędników nie będzie
borykało się ze sprawami stresującymi, spowodowanymi między innymi
nieznajomością ludności, czy obsługą interesantów nie posługujących się
w sposób komunikatywny językiem polskim (w Rembertowie
zamieszkuje znikoma część ludności obcojęzycznej w porównaniu do
innych dzielnic Warszawy).
Przeprowadzone
badanie
było
realizowane
poprzez
badanie
ilościowe,
metodą
sondażu
diagnostycznego, dzięki której wykorzystano technikę wywiadu
kwestionariuszowego.
TERMINOLOGIA PODSTAWOWYCH DEFINICJI
Praca zawodowa jest nieodłączną częścią żywota człowieka.
Można ująć, iż bardzo istotną kwestią jest identyfikacja z miejscem
pracy, jak również zrozumienie warunków. W sposób ważny wpływają
na sprawne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań, ukazujących
równocześnie to, jaki poziom satysfakcji dany pracownik odczuwa.
Satysfakcja z pracy jak ukazuje literatura, jest przedmiotem
zainteresowań naukowców z różnych dziedzin naukowych - psychologia
i socjologia, filozofia, jak również medycyna pracy czy ekonomia. Z racji
odmiennego podejścia każdego z naukowców, na potrzeby niniejszego
rozdziału, zostanie zaprezentowanych kilka podejść problematycznego
terminu.
Poczynając rozważania nad terminem satysfakcja, niezbędnym
wydaje się zasięgnięcie do słowników, w tym przypadku Słownika
Języka Polskiego PWN, gdzie ten termin definiowany jest jako „uczucie
przyjemności i zadowolenia z czegoś1”. Nieco bardziej złożoną definicję
satysfakcji można uzyskać w dziele Paula Spectora. Tutaj odnajdziemy
1

Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2003, s.250.
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termin związany stricte z problematyką rozdziału, a mianowicie
satysfakcja z pracy. Paul Spector definiuje ją jako „nastawienie (uczucia)
pracownika w stosunku do wykonywanych czynności w miejscu pracy2”.
Przy definiowaniu satysfakcji z pracy, należy ująć aspekt nie tylko
pozytywny, lecz również negatywny. Literatura psychologiczna
uwydatnia ową satysfakcję jako zadowolenie z pracy, która może być
zarówno reakcją przyjemną jak też przykrością, doznawaną w związku
z wykonywaniem powierzonych zadań i funkcji oraz ról3.
Opierając się na powyższych definicjach należy podkreślić, że
satysfakcja z pracy jest traktowana jako pewne uczucie danego
pracownika względem wykonywanej pracy. Uczucie to przekłada się na
nastawienie do obowiązków zawodowych. W konsekwencji uczuć
pracownika, zazwyczaj znajduje się ujęcie pozytywnego bądź
negatywnego nastawienia do wykonywanej pracy z racji stopnia
zaspokojenia
potrzeb
pracownika
–
indywidualnych,
jak
i uwarunkowanych obowiązkiem pracy.
Kolejnym terminem zasadnym wyjaśnieniu, z uwagi na tematykę
rozdziału, jest praca. Praca kształtuje osobowość człowieka oraz uczy
życia w społeczeństwie. Z psychologicznego punktu widzenia „praca to
zespół czynności zmierzających do zaspokojenia własnych potrzeb
i potrzeb innych ludzi (rodziny, szerszego społeczeństwa) oraz
warunkujących rozwój osobowości człowieka jako podmiotu tych
czynności4”. Powyższe ujęcie pracy ukazuje pracę ludzką jako szeroki
zakres czynności, bez podziału na pracę zawodową i pracę poza nią.
Natomiast Iwona Zagórska definiuje pracę jako „system czynności
względnie spójnych, oparty na określonej wiedzy i umiejętnościach,
skierowany na wytworzenie pewnego przedmiotu czy usług
zaspokajających potrzeby. Czynności te wykonywane są systematycznie
lub trwale […]. Wykonywanie tych czynności jest podstawą
ekonomicznego bytu pracownika. Czynności te i związane z nimi
konsekwencje społeczne są podstawą prestiżu i pozycji społecznej
2

P. Spector, Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences,
Thousand Oaks, CA, Sage Publications 1997.
3
A. Bańka, Psychologia organizacji [w:] J. Strelau (red.), Psychologia.
Podręcznik akademicki, Gdańsk 2002, s. 329; D. P. Schultz, S. E. Schultz,
Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002, s. 296.
4
A. Biela Psychologiczna aktualność tez encykliki „Laborem Exercens” [w:] J.
Gałkowski (red.), Jan Paweł II. Laborem Exercens. Tekst i komentarze, Lublin
1986, s. 187.

308

D. Smaga: Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w
odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów

pracownika5”. Zatem w tejże definicji widoczny jest aspekt pracy w kontekście uwarunkowania, który określa pewien stopień zaspokojenia
potrzeb osobistych zatrudnionych. Dodatkowo, bazując na powyższym
znaczeniu terminu praca, można wywnioskować, iż w przypadku wyboru
zawodu bądź braku możliwości zatrudnienia, automatycznie maleje
szansa rozwoju osobistego. Wpływa to negatywnie na rozwój pracownika
- deprymuje go oraz pogarsza efekty jego działań.
Podsumowując, mając na uwadze związek pomiędzy pracą
a satysfakcją, warto zwrócić uwagę na to, iż czerpanie zadowolenia
z pracy to nie tylko wyłączność wyboru odpowiedniego zawodu kwalifikacji. Zasadniczo, satysfakcja to w głównej mierze uczucie
zarówno pozytywne jak i negatywne, które odczuwa w chwili
wykonywania pracy zatrudniony. Do powyższego, należy dodać, że nie
można zapominać również o inszych czynnikach, warunkujących te
uczucia. Zatem istotny jest także kontakt z innymi pracownikami,
przynależność do grup zawodowych, stwarzanie sobie możliwości
rozwoju osobistego (umiejętności, zainteresowania) oraz możliwość
zaspokajania indywidualnych potrzeb pracownika.
WYBRANE TEORIE SATYSFAKCJI Z PRACY
Przechodząc do wybranych teorii satysfakcji z pracy, nie sposób
pominąć ważnego aspektu: troska o satysfakcję pracowników
determinuje w organizacji istotne korzyści. Powszechnie obserwuje się,
iż usatysfakcjonowani pracownicy są wartościowymi elementami
składowymi w funkcjonowaniu organizacji, z racji wykazywania przez
nich inicjatywy, lojalności wobec pracodawcy, jak również przyjaznego
klimatu pracy.
Zrozumienie przyczyn odczuwania satysfakcji z pracy bądź jej
braku należy poszukiwać w potrzebach i oczekiwaniach pracowników
(nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym). Fundamentalną,
a zarazem najpowszechniejszą klasyfikacją potrzeb jest stworzona przez
Abrahama Maslowa (przedstawiona na rysunku 1).

5

I. Zagórska Przydatność do pracy i do zawodu, [w:] Z. Ratajczak ( red.), Zarys
psychologii pracy, Katowice 1979, s. 200.
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Rysunek 1 Piramida Maslova

POTRZEBY ESTETYCZNE (OBEJMUJĄ M.IN. POTRZEBĘ
KONTAKTU Z LITERATURĄ, SZTUKĄ, NATURĄ,
W TYM POCZUCIE CAŁKOWITEGO SPEŁNIENIA)

POTRZEBY WIEDZY (ZWIĄZANE SĄ Z ŁAKNIENIEM WIEDZY
I INFORMACJI NA TEMAT OTACZAJĄCEGO ŚWIATA ORAZ
WYDARZEŃ, POTRZEBĄ ANALIZY I ZROZUMIENIA PRZYCZYN I
SKUTKÓW)

POTRZEBY
DODATKOWE

POTRZEBY SAMOREALIZACJI (OBEJMUJĄ ZASPOKOJENIE
POTRZEB WYŻSZYCH I ZROBIENIE TYCH RZECZY KTÓRE CHCĘ SIĘ
ZROBIĆ, DĄŻĄC DO ROZWOJU SWOICH KOMPETENCJI I
UMIEJĘTNOŚCI)

POTRZEBY UZ NANIA (PRZEJAWIAJĄ SIĘ W PRAGNIENIU
OTRZYMYWANIA NAGRÓD, AWANSU, POCHWAŁ, OBEJMUJĄ
POTRZEBĘ SPRAWIEDLIWEJ OCENY PRACY I WKŁADU PRACY,
PRAGNIENIE ODCZUWANIA SZACUNKU I DOCENIANIA
WYSIŁKÓW)

POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI (POTRZEBA AKCEPTACJI I
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY, PRAGNIENIE DOBRYCH STOSUNKÓW
SPOŁECZNYCH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI I ZNAJOMYMI,
PRAGNIENIE MIŁOŚCI I TOWARZYSTWA)

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA (POTRZEBĘ UTRZYMANIA ŻYCIA BEZ
ZAGROŻENIA, POTRZEBĘ STABILNOŚCI I STAŁOŚCI ZARÓWNO W PRACY,
JAK I W ŻYCIU RODZINNYM, PRAGNIENIE ŁADU)

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE (PODSTAWOWE POTRZEBY CZŁOWIEKA WZGLĘDEM
BYTOWANIA, TAKIE JAK GŁÓD, SEN, ODPOWIEDNIA TEMPERATURA, POTRZEBY
SEKSUALNE ITD.)

Źródło: opracowanie własne na postawie A. Sarapata, O zadowoleniu i
niezadowoleniu z pracy, Warszawa 1977, s. 26.
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Z powyższego rysunku wywnioskować można, iż daną osobę
(w domyśle pracownika) motywuje dążenie do zaspokojenia potrzeby
dominującej - najsilniej odczuwalnej w danej chwili. Począwszy od
potrzeb podstawowych, każda potrzeba (wyżej umiejscowiona
w piramidzie), winna zostać zaspokojona, tak, by dana osoba mogła
odczuć pragnienie potrzeby wyższego rzędu. Teoria potrzeb A. Maslova,
która jest wykorzystywana przez kierowników organizacji, zazwyczaj
jest w praktyce nierealna. Trudności wynikają ze skomplikowania
stosunków pracowników z innymi pracownikami bądź kierownictwem,
które są różne, a także ze zmienności potrzeb w określonym czasie 6 .
Jednak pomimo negatywnych stwierdzeń co do zastosowania opisywanej
klasyfikacji, stała się ona fundamentem dla późniejszych systemów
klasyfikacji potrzeb pracowników.
Badania dotyczące teorii satysfakcji przeprowadził Frederick
Harzberg, który chciał uzyskać informację na temat czynników
odnoszących się do zadowolenia (satysfakcji) i niezadowolenia z pracy.
W wyniku tych badań, utworzył dwuczynnikową teorię satysfakcji, na
którą składają się czynniki higieny i motywatory 7, zilustrowane na rysunku 2.

Rysunek 2
Model dwuczynnikowej teorii motywacji /satysfakcji F. Herzberga

dyssatysfakacja
pracownika

brak
dyssatysfakcji
i satysfakcji z
wykonywanej
pracy

6

satysfakcja z
pracy

J. A .F. Stoner [i in.], Kierowanie, Warszawa 1998, s. 433-434.
T. Majewski, D. Kurek, Determinanty satysfakcji Oficerów Wojsk lądowych z
wykonywania obowiązków służbowych, Warszawa 2016, s. 28.
7
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CZYNNIKI HIGIENY
PRACY

MOTYWATORY

- fizyczne środowisko
pracy
-relację międzyludzkie
-polityka organizacji
-atmosfera pracy

-uznanie za pracę
-poczucie
odpowiedzialności
-awans
-rozwój
- osiągnięcia

Zapobiegają
niezadowoleniu

Kształują satysfakcję z
pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Majewski, D. Kurek, Determinanty
satysfakcji Oficerów Wojsk lądowych z wykonywania obowiązków służbowych,
Warszawa 2016, s. 28.

Poddając analizie model dwuczynnikowej teorii motywacji/
satysfakcji F. Herzberga, wysnuć można następujący wniosek: kształtując
satysfakcję pracowników należy zwrócić uwagę nie tylko na
oddziaływanie na pracowników czynnikami higieny, lecz również
motywatorami,
które
pozwolą
pracownikom
na
realizację
indywidualnych pragnień, w tym potrzeb wyższego rzędu - potrzeby
afiliacji i samorealizacji.
Konkludując - omawiając wcześniej piramidę Maslova oraz
model dwuczynnikowej teorii motywacji/satysfakcji F. Herzberga obserwuje się, iż satysfakcja oraz wykonywanie zadań związanych
z pracą, są od siebie zależne. Aczkolwiek z trudem określa się ten
kierunek (zależności) i bezpośrednie czynniki, które warunkują
satysfakcję. W obecnych czasach, dość rzadko spotyka się teorie, stricte
związane z satysfakcją. Wynikiem tego jest subiektywny charakter
owego zagadnienia, a także złożoności czynników, które warunkują
odczucie zadowolenia pracowników. Z kolei przedstawiona przez autora
niniejszego rozdziału piramida Maslova oraz model dwuczynnikowej
teorii motywacji/satysfakcji F. Herzberga, zwraca uwagę na wyznaczanie
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kierownikom organizacji działania, które mają na celu osiągnięcie
satysfakcji przez ich podwładnych. Zasadnym jest zatem, iż poczucie
zadowolenia - satysfakcja, jest istotnym aspektem pracy zawodowej,
ponieważ to praca wypełnia większą część życia przeciętnego
człowieka8.
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SATYSFAKCJĘ Z PRACY
Na indywidualny poziom satysfakcji pracownika wpływać mogą
różnorodne czynniki. Współcześnie, ciężko kierownikom organizacji
zidentyfikować te czynniki, które są odpowiedzialne za zadowolenie
z pracy. Istotna jest wiedza na temat owych czynników, która winna
kształtować politykę personalną zarządzanej organizacji, ponieważ ten
aspekt umożliwia lepszy dobór czynników, za pomocą których możliwe
staje się kształtowanie uczuć i postaw pracowników.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest odniesienie się do
fragmentu literatury przedmiotu autorstwa Adama Sarapaty i Kazimierza
Doktór: „zadowolenie z pracy jest wypadkową wielu czynników
materialnych i pozamaterialnych. Z pojęciem tym łączy się stan
równowagi pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami pracownika wobec
pracy a ich zaspokojeniem9”. Przytaczając owy fragment, autor rozdziału
skupił się na określeniu jakie czynniki determinują satysfakcję
pracowników z wykonywanej pracy. W tym celu skonfrontował owe
czynniki, które to odszukał w literaturze podmiotu, a następnie
przedstawił je w tabeli 1.
Tabela 1
Porównanie czynników determinujących satysfakcję z pracy
AUTOR

CZYNNIK

A.
SARAPATA
K. DOKTÓR

WARTOŚĆ PRACY

X

ZAUFANIE DO KIEOWNICTWA
I GRUPY
ROBOCZEJ

X

8
9

I.
FRIDEBURG

W.
KIEŻUN

B.
BIELAWSKA

T. Majewski, D. Kurek, op. cit., s. 30
A. Sarapata, K. Doktór, Elementy socjologii przemysłu, Warszawa 1963, s.231.
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AUTOR

A.
SARAPATA
K. DOKTÓR

I.
FRIDEBURG

X

X

X

SWOBODA

X

X

X

DOBRE
TRAKTOWANIE

X

X

SPRAWIEDLIWOŚ
Ć I SŁUSZNOŚĆ
WYNAGRODZENIA

X

X

MOŻLIWOŚĆ
AWANSU I ROZWOJU

X

X

STAŁOŚĆ PRACY

X

X

X

WARUNKI PRACY
I ATMOSFERA

X

X

X

CZYNNIK
WŁAŚCIWY
STOSUNEK DO
PODWŁADNYCH

DOGODNY CZAS I
LEKKA PRACA

W.
KIEŻUN

B.
BIELAWSKA

X

X

X

X

PRZYUCZENIE
SIĘ ZAWODU
ORGANIZACJA,
RODZAJ PRACY

X
X

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Majewski, D. Kurek Determinanty
satysfakcji oficerów Wojsk lądowych z wykonywania obowiązków służbowych,
Warszawa 2016, s. 31-33, B. Bielawska, Zadowolenie młodych technikówwłókienników z pracy na zajmowanym stanowisku, [w:] Humanizm pracy,
Instytut Organizacji i Planowania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki, Warszawa 1971, nr 4, s. 43.

Po analizie czynników - wymienionych w tabeli 1 - stwierdza się,
iż można wyróżnić trzy podstawowe obszary środowiska pracy, które
kształtują zadowolenie z pracy:


relacje z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami,
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charakter wykonywanej pracy (wykonywanie zadań, fizyczne
środowisko pracy),
materialne (ekonomiczne) czynniki motywujące.

Dokonując powyższej analizy, w podsumowaniu jej, warto
pamiętać, by zostały uwzględnione także czynniki pracowników, które
wpływają na zadowolenie. Dotyczy to m.in. postawy, hierarchii wartości,
osobowości, przekonania, aspiracji zawodowych, stażu pracy,
doświadczenia zawodowego, płci, itp., które również w swoisty sposób
mogą kształtować poziom satysfakcji.
Ważnym aspektem jest również to, że coraz więcej publikacji
ukazuje prowadzone badania na temat analizy związku satysfakcji
a wykonywanej pracy pomocnej dla ludzi i społeczeństwa. W tychże
analizach, zawód ukazywany jest jako „swoisty filtr, przez który
przepuszczane są (…) czynniki determinujące satysfakcję10”. Wyżej wymieniony cytat, ukazuje zawód jako determinant poziomu zadowolenia,
który obejmuje zarówno charakter wykonywanej pracy, jak i inne
uwarunkowania, związane z danym zawodem.
Reasumując dotychczasowe dociekania autora rozdziału na temat
satysfakcji z pracy, stwierdza się, że na indywidualny poziom tejże
satysfakcji wpływa nie tylko jeden czynnik. Jest wiele - cały zespół.
Wybór zawodu, to tylko nieliczny z nich. Uzasadnienie tego,
odnajdujemy w „Elementach socjologii przemysłu”, autorstwa
A. Sarapaty i K. Doktóra: „zadowolenie z pracy jest wypadkową wielu
czynników11”.
CHARAKTERYSTYKA URZĘDU DZIELNICY REMBERTÓW
Rembertów został dołączony jako dzielnica Warszawy oraz
włączony w granice miasta stołecznego dopiero w 1957 roku (jako część
Pragi - Południe). Dotychczas Rembertów był osadą, której początki
sięgają 1867 roku, kiedy to otworzono magistralę kolejową relacji
Warszawa - Terespol - Moskwa. Inwestycja ta, poskutkowała

10

B. Bajcar, A. Borkowska [i in.], Satysfakcja z pracy w zawodach z misją
społeczną, Gdańsk 2011, s.34.
11
A. Sarapata, K. Doktór, op. cit., s. 233.
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osiedleniem się na opisywanym obszarze ludności, która w większości
zajmowała się rzemieślnictwem12.
Rembertów powierzchniowo jest niewielką dzielnicą (niespełna
20 km/2), zajmującą około 21 000 mieszkańców. Zatem biorąc pod
uwagę gęstość zaludnienia, stwierdza się, że jest jedną z najmniej
zaludnionych dzielnic stolicy Polski. W tejże dzielnicy dominuje
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna13.
Dzielnica Rembertów umiejscowiona jest we wschodniej części
Warszawy, w pobliżu lasów, w których znajdują się szlaki turystyczne
oraz pomniki przyrody14. Usytuowanie Dzielnicy Rembertów na mapie
z podziałem administracyjnym Warszawy, ukazuje poniższy rysunek 3.
Rysunek 3
Administracyjne położenie Dzielnicy Rembertów na mapie Warszawy

Źródło: http://www.igeomap.pl/Linki/Warszawa/, dostęp 20.09.2017.
12

Jak to się zaczęło, http://www.rembertow.waw.pl/strona-71jak_to_sie_zaczelo.html, dostęp 20.09.2017.
13
O Dzielnicy, http://www.rembertow.waw.pl/strona-69-o_dzielnicy.html, dostęp
29.09.2017.
14
Ibidem.
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Rembertów od strony północnej graniczy z Gminą Ząbki,
natomiast od wschodu z Gminą Zielonka oraz Dzielnicą Wesoła. Z kolei
południową granice wytycza Dzielnica Wawer, a zachodnią wspólnie
z Dzielnicą Praga Południe, Targówek. Dzielnica Rembertów poprzez
swoje położenie sąsiadujące z Kotliną Warszawską, charakteryzuje się
znaczną powierzchnią terenów zielonych, które to zajmują około 30%
całościowej powierzchni Dzielnicy. Wśród największych zalet Dzielnicy,
zasadnym jest wskazanie dogodnego usytuowania na obrzeżach miasta
oraz możliwości szybkiego dostępu do centrum Warszawy. Zapewnia to
Szybka Kolej Miejska, dzięki której podróż do centrum trwa zaledwie 15
minut. Dzielnica dysponuje także rozwiniętą siecią autobusową. Kolejny
atut to fakt, iż Rembertów uznawany jest za jedną z najbezpieczniejszych
dzielnic w stolicy. Wraz ze spadkiem liczby przestępstw, systematycznie
wzrasta ich wykrywalność15.
Od dnia 9 grudnia 2005 roku, w skład Dzielnicy Rembertów
wchodzi sześć osiedli (Stary Rembertów, Nowy Rembertów, Polanka,
Stary Rembertów - Kolonia, Pocisk, Kawęczyn - Wygoda), które to
posiadają własny statut16.
Urząd Dzielnicy Rembertów zlokalizowany jest przy alei gen.
A. Chruściela „Montera” 28. Instytucja działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00. Natomiast dla zapewnienia interesantom
możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w przystępnym dla nich
czasie, wszystkie komórki organizacyjne tej instytucji, które
bezpośrednio obsługują mieszkańców, tj. Wydział Obsługi Mieszkańców
oraz Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w poniedziałki są czynne do godziny 18.0017.

15

Ibidem.
Osiedla, http://www.rembertow.waw.pl/strona-1383-osiedla.html, dostęp
20.09.2017.
17
Urząd, http://www.rembertow.waw.pl/strona-107-urzad.html, dostęp
20.09.2017.
16
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Rysunek 4
Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Źródło:
http://www.rembertow.waw.pl/uploads/pub/pages/page_113/pl_ratusz_z_flaga.j
pg, dostęp 20.09.2017.

Urząd Dzielnicy jest placówką, która kładzie nacisk na potrzeby
mieszkańców i interesantów. W tymże celu, rokrocznie podnoszona jest
jakość obsługi społeczności, zamieszkującej ten teren. Co więcej, dla
ułatwienia realizacji różnorodnych spraw, na stronie Urzędu
zamieszczono tzw. poradnik interesanta, w którym to znajdują się
wskazówki, jak załatwiać dane sprawy w Urzędzie. Dodatkowo
uruchomiono załatwianie spraw przez Internet (e-PUAP). Do
najpopularniejszych kategorii spraw urzędowych, załatwianych przez
mieszkańców należą:





administracja architektoniczno-budowlana,
ewidencja działalności gospodarczej,
rejestracja pojazdów,
kierowanie pojazdami,
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dowody osobiste,
meldunek18.

Na czele urzędu stoi burmistrz, który ma dwóch zastępców.
Razem tworzą Zarząd Dzielnicy. Burmistrz odpowiada za sprawowanie
bezpośredniego nadzoru nad działalnością wypunktowanych poniżej
komórek organizacyjnych, utworzonych dla Dzielnicy Rembertów:










Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów,
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów,
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Rembertów,
Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów,
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów,
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów,
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów,
Zespół Obsługi Prawnej dla Dzielnicy Rembertów,
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla
Dzielnicy Rembertów19.

Dodatkowymi obowiązkami Burmistrza jest współpraca
z delegaturami Biur w Dzielnicy Rembertów (Delegaturą Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegaturą Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, Delegaturą Biura Organizacji Urzędu) oraz
nadzór nad działalnością organizacji życia kulturalnego w Rembertowie
(Dom Kultury „Wygoda”, Dom Kultury „Rembertów”, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy)20.
Istotnym organem jest Rada Dzielnicy, na której czele stoi
Przewodniczący Rady Dzielnicy. Skład Rady Dzielnicy liczy 21
radnych21.

18

Załatw sprawę w urzędzie, http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-wurzedzie, dostęp 20.09.2017.
19
Rembertów Zarząd Dzielnicy, http://www.rembertow.waw.pl/strona-1676zarzad_dzielnicy.html, dostęp 20.09.2017.
20
Ibidem.
21
Rembertów Rada Dzielnicy, http://www.rembertow.waw.pl/strona-93rada_dzielnicy.html, dostęp 20.09.2017.
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Mając na uwadze charakterystykę Urzędu Dzielnicy Rembertów,
należy zwrócić uwagę na budżet partycypacyjny - proces, w czasie
którego mieszkańcy dzielnicy podejmują decyzje związane
z wydatkowaniem pewnej części budżetu dzielnicy lub miasta. Dzięki
temu, mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wydatki środków
publicznych dla swojej dzielnicy22.
W strukturach Urzędu działają też specyficzne oddziały, takie jak
Młodzieżowa Rada Dzielnicy23, Rada Seniorów Dzielnicy24 oraz dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego25.
Podsumowując, Urząd Dzielnicy Rembertów jest instytucją
administracji publicznej o złożonej strukturze organizacyjnej, która
posiada bardzo szeroki wachlarz zadań. Na czele owego urzędu stoi
Burmistrz, któremu podlegają liczne komórki organizacyjne. Urząd
zatrudnia osoby, które obsługują interesantów w bardzo zróżnicowanych
sprawach. Zasadne jest zatem, iż osoby te muszą wyróżniać się
odpowiednimi
kompetencjami/kwalifikacjami,
jak
również
doświadczeniem czy znajomością potrzeb społeczności lokalnej. Dlatego,
istotny jest poziom satysfakcji pracowników, jak również czynniki, które
ten poziom kształtują.
OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I PRÓBY BADAWCZEJ
Głównym celem badań, które zostały przeprowadzone na
urzędnikach administracji samorządowej - Urzędu Dzielnicy Rembertów,
było określenie czynników determinujących satysfakcję z pracy oraz jej
poziom.
Badania przeprowadzono we wrześniu 2017 roku, wśród
pracowników wyżej wymiennego urzędu. Narzędziem badawczym jakim
autor rozdziału się posłużył był kwestionariusz ankiety. Po
przeprowadzeniu owych badań, wyniki zostały poddane początkowo
22

Budżet partycypacyjny, http://www.rembertow.waw.pl/strona-1875budzet_partycypacyjny.html, dostęp 20.09.2017.
23
Młodzieżowa Rada Dzielnicy, http://www.rembertow.waw.pl/strona-2291mlodziezowa_rada_dzielnicy.html, dostęp 20.09.2017.
24
Rada Seniorów Dzielnicy, http://www.rembertow.waw.pl/strona-2338rada_seniorow_dzielnicy.html, dostęp 20.09.2017.
25
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1997dzielnicowa_komisja_dialogu_spol.html, dostęp 20.09.2017.
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analizie, a następnie obróbce statystycznej, którą zobrazowano w postaci
wykresów. Dzięki przeprowadzonym badaniom, określono które czynniki
najbardziej odpowiadają za satysfakcję z pracy w urzędzie.
Dane empiryczne które uzyskano, przeprowadzono w gronie
dwudziestu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów. Struktura próby
badawczej kształtowała się w następujący sposób: uwzględniono płeć,
wiek, doświadczenie zawodowe, zajmowane stanowisko.
Z analizy poniższego wykresu wynika, że wśród respondentów
liczniejszą grupę tworzyły kobiety - 12, co stanowi 60%, natomiast
8 osób, czyli 40% stanowili mężczyźni. Grupę reprezentatywną stanowili
pracownicy z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Rembertów,
przy czym wybierano tylko jedną osobę z danej komórki. Zilustrowano to
na wykresie 1.
Wykres 1
Struktura próby badawczej ze względu na płeć pracowników Urzędu
Dzielnicy Rembertów

PŁEĆ
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

40%

60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety
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Pracowników urzędu zbadano również z uwagi na wiek.
Z analizy wykresu 2 wynika, iż najliczniejsza grupę respondentów
stanowili pracownicy, którzy znajdowali się w przedziale wiekowym
31-40 lat (35% ankietowanych). Drugą pod względem liczebności grupy,
byli urzędnicy w wieku 20-30 lat, stanowiąc 30% badanych. Natomiast
najmniej liczną była grupa urzędników, mających wiek w przedziale
51-60. Stanowili oni bowiem jedynie 10% respondentów.
Wykres 2
Struktura próby badawczej z uwagi na wiek pracowników Urzędu
Dzielnicy Rembertów

WIEK
WIEK
51-60 lat

10%

41-50 lat

25%

31-40 lat

35%

20-30 lat

30%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Mając na względzie wiek zatrudnionych pracowników
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, warto zwrócić uwagę na dane, które
dotyczą doświadczenia zawodowego badanych. Do najliczniejszej grupy
pod względem doświadczenia zawodowego należą osoby ze stażem pracy
od pięciu do dziesięciu lat (na poziomie 30%). Nieco mniej, bo 25%
ankietowanych to z kolei pracownicy z doświadczeniem od trzech do
pięciu lat i 20% to pracownicy z doświadczeniem od roku do trzech lat.
Pracownicy, którzy mieli mniej niż rok oraz powyżej dziesięciu lat, byli
najmniejszą grupą respondentów - odpowiednio 10% i 15%. Nie ulega
wątpliwości, iż struktura próby wynika ze stosunkowo doświadczonego
i kompetentnego zespołu urzędników, do którego dołącza młody zespół.
Struktura ta została przedstawiona na wykresie 3.
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Wykres 3
Struktura próby badawczej z uwagi na doświadczenie zawodowe
pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów
40%
30%
20%
10%
0%

20%

25%

30%
15%

10%

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE

mniej niż 1-3 lat
1 rok

3-5 lat

5-10 lat powyżej
10

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Badając strukturę próby badawczej, istotną kwestią było
określenie poziomu stanowisk zajmowanych przez urzędników, ze
względu na późniejsze analizy czynników determinujących satysfakcję
z pracy pracowników, którzy wykonują ją na różnych stanowiskach.
Z kwestionariusza ankiety wynika, iż najliczniejszą grupą badanych byli
pracownicy Urzędu, którzy zajmują specjalistyczne stanowiska - ponad
połowa (60%). Z kolei najmniej liczną grupą byli pracujący na
stanowiskach naczelnych. Stanowiska pomocnicze były obsadzone
pracownikami w 30% w stosunku do całego zespołu Urzędu. Struktura ta
została przedstawiona na wykresie 4.
Wykres 4
Struktura próby badawczej z uwagi na zajmowane stanowiska pracy
pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów
pomocnicze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety
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W powyższym podrozdziale ujęto graficznie charakterystykę
próby badawczej z uwzględnieniem kryterium płci, wieku, doświadczenia
zawodowego oraz zajmowanych stanowisk.
POZIOM SATYSFAKCJI Z PRACY– WYNIKIBADAŃ
Satysfakcja z pracy uwarunkowana jest wieloma czynnikami.
Wysokość wynagrodzenia, relacje z współpracownikami czy możliwość
awansu bądź prestiż zajmowanego stanowiska to tylko nieliczne z wielu.
Ta wielowymiarowość czynników, które odpowiadają za satysfakcję
z pracy jest wynikiem subiektywnego podejścia każdego z osobna
pracownika, wyrażającego to swoją postawą - najczęściej
zaangażowaniem w wykonywane zadania.
Kluczowym pytaniem było to, na jakim poziomie pracownicy
Urzędu Dzielnicy Rembertów są usatysfakcjonowani wykonywaną
pracą? Respondenci odpowiedzieli w następujący sposób: ponad połowa
ankietowanych (55%) odpowiedziało, iż poziom satysfakcji jest na raczej
wysokim poziomie, prawie 1/3 zaznaczyła odpowiedz, że ich poziom jest
zdecydowanie wysoki. Jedynie 15% respondentów wskazało odpowiedź,
że ich poziom satysfakcji nie jest ani wysoki ani niski. Natomiast żaden
z ankietowanych nie wskazał, iż jego poziom satysfakcji jest niski.
Z tegoż wykresu wynika, iż pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów
przejawiają wysoki poziom satysfakcji z pracy. Można stwierdzić, iż 85%
ankietowanych jest usatysfakcjonowanych z pracy w Urzędzie.
Wykres 5
Poziom satysfakcji
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40%
30%
20%
10%
0%

Źródło:
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Mając na względzie powyższe, zasadnym jest również
odniesienie się do atmosfery w pracy oraz poziomu stresu, który wynika
z zajmowanego stanowiska urzędniczego. Zatem analizując wyniki
badania atmosfery w pracy, stwierdzić można, iż atmosfera w pracy
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów jest zadowalająca. W zasadzie 85%
ankietowanych uważa pozytywnie ten aspekt. Natomiast tylko w 15%
przypadkach, badani stwierdzili, iż trudno im wyrazić opinię na ten
temat. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że nikt nie udzielił
odpowiedzi negatywnej. Zilustrowano to na wykresie 6.
Wykres 6
Atmosfera w pracy pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów

trudno powiedzieć
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Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Z kolei rozpatrując wyniki badania ankietowego, dotyczącego
zagadnienia stresu wynikającego z zakresu zadań i sprawowania
publicznego w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, można uznać za
zaskakujące. W sumie, aż 40% ankietowanych odczuwa stres podczas
pracy na zajmowanym stanowisku. Taka sama liczba ankietowanych
wskazuje, że ich praca nie wiąże się z odczuwaniem stresu w pracy.
Wyniki te, można tłumacząc, konfrontując odczuwanie stresu a zajmowane stanowisko oraz doświadczenie zawodowe. Urzędnicy,
którzy mają większe doświadczenie zawodowe, a zajmowane przez nich
stanowisko pracy jest na niższym szczeblu, z mniejszą
odpowiedzialnością,
tym
zmniejsza
się
poziom
stresu.
Z kolei urzędnicy, którzy zajmują wyższe stanowiska, co związane jest
z większym zakresem odpowiedzialności, wykazują wyższy poziom
stresu. Zilustrowano to na wykresie 7.
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Wykres 7
Odczuwanie stresu na stanowisku pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Autor rozdziału starał się również uzyskać charakterystykę
zaangażowania pracowników, jak również ich subiektywne opinie
dotyczące adekwatności wynagrodzenia względem zajmowanego
stanowiska. Na podstawie wyników badań, pracownicy Urzędu
charakteryzują się wysokim (50%) oraz bardzo wysokim (40%)
poziomem zaangażowania w powierzone im zadania. Z kolei tylko 10%
ankietowanych twierdzi, że ich poziom zaangażowania jest przeciętny.
Natomiast nikt nie wykazał niskiego i bardzo niskiego poziomu
zaangażowania. Zilustrowano to na wykresie 8.
Wykres 8
Poziom zaangażowania pracowników Urzędu Gminy
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Kolejnym zagadnieniem w kwestionariuszu ankiety był poziom
zadowolenia adekwatności wynagrodzenia względem zajmowanego
stanowiska. W tym przypadku urzędnicy w większości opowiedzieli się
za tym, iż są zadowoleni ze swoich zarobków - 70%. Nie dziwi fakt, że
kilka osób (10%) odpowiedziało, iż nie satysfakcjonuje ich poziom
wynagrodzenia. Spowodowane jest to zapewne tym, iż niektórzy
urzędnicy mają jeszcze niewielkie doświadczenie w pracy oraz zajmują
pomocnicze stanowiska pracy, chociaż mają większe aspiracje.
Zilustrowano to na wykresie 9.
Wykres 9
Poziom adekwatności wynagrodzenia w opinii pracowników Urzędu
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Podsumowując powyższe rozważania, autor rozdziału miał na
celu dokonać prezentacji wyników badań na pracownikach Urzędu
Dzielnicy Rembertowa w następujących aspektach: poziom satysfakcji
pracowników i atmosfery w pracy, poziom stresu oraz zaangażowania
pracowników w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy oraz
poziom zadowolenia pracowników z wynagrodzenia, względem
zajmowanego stanowiska.
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SATYSFAKCJĘ Z PRACY –
WYNIKI BADAŃ
Odwołując się do tematu rozdziału zasadnym było
przedstawienie wyników badań, dotyczących czynników, które
determinują satysfakcję z pracy urzędników w Urzędzie Dzielnicy
Rembertów, określając przy tym jej poziom.
Z pośród podanych odpowiedzi, respondenci mogli wskazać
dziesięć, które według nich w najwyższym stopniu determinują ich
satysfakcję z pracy. Zatem najczęściej wskazywanym czynnikiem był
dbałość przełożonego o BHP. Fakt ten można tłumaczyć
w sposób ten, iż pracownicy chcą pracować w bezpiecznych warunkach.
Bezpieczeństwo jest naczelna potrzebą człowieka, a zarazem gwarancją
poprawnego wykonywania zadań. Do najczęstszych czynników należą
również relacje interpersonalne - z współpracownikami, przełożonymi
jak interesantami. Prawidłowe relacje interpersonalne zapewniają nie
tylko sprawne wykonywanie zadań, ale także warunkują prawidłowy
przepływ informacji oraz kształtują atmosferę panującą w miejscu pracy.
Czynnikiem, który istotnie pływa na satysfakcję z pracy, jest również
pakiet socjalny. Zapewnia on pracownikom urzędu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa oraz ukazuje troskę o pracownika przez rząd.
Zaskakiwać mogą wyniki co do czynników, które spośród
wymienionych zostały ocenione najniżej - są najmniej ważne. Są to
między innymi czynniki materialne - dodatki pieniężne, wysokość
wynagrodzenia, czy możliwość awansu i stabilnego zatrudnienia.
Zilustrowano to na wykresie 10.
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Wykres 10
Czynniki determinujące satysfakcje z pracy
dodatki pieniężne

53%

możliwość awansu

53%

wysokość wynagrozenia

54%

stabilność zatrudnienia

55%

możliwość rozwoju
zawodowego
prestiż zajmowanego
stanowiska

55%
55%

rodzaj wykonywanych zadań

58%

stałe godziny pracy

61%

usytuowanie miejsca pracy

64%

możliwość samorealizacji

65%

sposób oceniania
pracowników

65%

samodzielność działania

67%

relacje z interesariuszami

67%

relacje z przełożonymi

68%

pakiet socjalny

70%

relacje z współpracownikami

71%

dbałość przełożonego o BHP

CZYNNIKI
DETERMINUJĄCE
SATYSFAKCJE Z
PRACY

75%
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

329

D. Smaga: Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w
odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów

Autor rozdziału, rozpatrując możliwość zwiększenia poziomu
satysfakcji z pracy, zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów,
chciał dociec, jakie zdaniem pracowników, winno przeprowadzić się
zmiany w celu wzrostu poziomu satysfakcji.
Zaskakujące
były
odpowiedzi,
ponieważ
największą
popularnością cieszyła się odpowiedź związana ze zwiększeniem
wynagrodzenia (40%), przy czym w poprzednim pytaniu, to jako
wynagrodzenie było jedną z najmniej popularnych odpowiedzi
dotyczących czynników determinujących satysfakcje z pracy. Z kolei
najmniej respondentów opowiedziało się za zamianami w stosunkach
pomiędzy pracownikami a przełożonymi. Świadczy to o tym, iż te relacje
są w czasie teraźniejszym bardzo dobre. Zilustrowano to na wykresie 11.
Wykres 11
Propozycje zmian warunkujących wzrost poziomu satysfakcji
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Wartym uwagi aspektem było również dociekanie autora
rozdziału, czy pracownicy Urzędu czują się doceniani w pracy.
Respondenci w większości opowiedzieli się za docenianiem w pracy zdecydowanie tak 50% oraz tak 32%. Natomiast, aż 18% nie potrafiło
określić, czy są doceniani w swojej pracy. Żaden z respondentów nie
udzielił negatywnych odpowiedzi. Zilustrowano to na wykresie 12.

Wykres 12
Stopień doceniania pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów
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Mając na uwadze stopień doceniania pracowników, urzędnicy
w kolejnym pytaniu odpowiadali, czy chcą zmiany miejsca zatrudnienia.
Prawie wszyscy (95%) opowiedzieli się za tym, iż chcą nadal pracować
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Zilustrowano to na wykresie 13.
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Wykres 13
Chęć zmiany miejsca zatrudnienia przez pracowników Urzędu Dzielnicy
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Konkludując, w powyższym podrozdziale dokonano prezentacji
czynników determinujący satysfakcję z pracy pracowników Urzędu
Dzielnicy w Rembertowie oraz określono ich wartość. Autor rozdziału
analizując czynniki odniósł się również do tematyki propozycji zmian
wpływających na satysfakcję, poziomu spełnionych aspiracji, odczucia
docenienia w pracy oraz problematyki chęci zmiany pracy.
ZAKOŃCZENIE
Z uwagi na fakt, że praca zajmuje znaczną część naszego życia,
ważnym aspektem jest to, żeby to co robimy, dawało nam satysfakcję.
Satysfakcja z pracy to obiektywne i indywidualne odczucie każdego
pracownika, na które mają wpływ różnorodne czynniki - zewnętrzne oraz
wewnętrzne. Wysoki poziom satysfakcji jest gwarantem na staranne
wykonywanie powierzonych zadań w miejscu wykonywania pracy, jak
również kształtuje zachowanie pracowników. Z kolei czynniki
determinujące satysfakcję z pracy w Urzędzie Dzielnicy Rembertów ma
szczególne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. Urzędnicy wykonują
w sposób pośredni usługi tejże społeczności.
Celem niniejszego rozdziału było określenie najważniejszych
czynników determinujących satysfakcje z pracy, pracowników Urzędu
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Dzielnicy Rembertów. Autor tej pracy, by móc osiągnąć owy cel
w najpierw wyjaśnił podstawowe pojęcia - satysfakcja, praca oraz
satysfakcja z pracy jak również scharakteryzował Urząd Dzielnicy
Rembertów. Aczkolwiek najbardziej istotną częścią tegoż rozdziału jest
część empiryczna, oparta na badaniach własnych. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz ankiety.
Zatem, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych,
określono najważniejsze determinanty, które kształtują poziom
satysfakcji z pracy pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów.
Podsumowując autor rozdziału przytoczy kilka najważniejszych z nich:






dbałość przełożonego o BHP - pracownicy chcą, by ich miejsce
pracy odpowiadało wymaganiom BHP; by pracując mogli czuć
się bezpiecznie. To kształtuje poprawne wykonywanie zadań jak
również spokojną atmosferę;
relacje z współpracownikami, z przełożonymi, interesantami w pracy istotne są relacje interpersonalne; ten czynnik również
wpływa na poprawne wykonywanie zadań, ale również decyduje
o prawidłowym przepływie informacji oraz szybkości
podejmowania decyzji, co do załatwiania spraw z interesantami;
pakiety socjalne - zapewniają bezpieczeństwo socjalne jak
również uwidacznia się w ten sposób troska przełożonego
o pracownika.

Reasumując, czynniki determinujące satysfakcję z pracy są
różnorodne. Te, które wpływają najbardziej na jej poziom, zależą od
indywidualnego podejścia pracownika

Bibliografia
Monografie i artykuły naukowe
Bajcar B., Borkowska A. [i in.], Satysfakcja z pracy w zawodach z misją
społeczną, Gdańsk 2011.
Gałkowski J. (red.), Jan Paweł II. Laborem Exercens. Tekst i komentarze, Lublin
1986.
Majewski T., Kurek D., Determinanty satysfakcji Oficerów Wojsk lądowych z
wykonywania obowiązków służbowych, Warszawa 2016.

333

D. Smaga: Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w
odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów
Ratajczak Z. ( red.), Zarys psychologii pracy, Katowice 1979.
Sarapata A., Doktór K., Elementy socjologii przemysłu, Warszawa 1963.
Schultz D. P., Schultz S. E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy,
Warszawa 2002.
Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2003.
Spector P., Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences,
Thousand Oaks, CA, Sage Publications 1997.
Stoner J. A .F. [i in.], Kierowanie, Warszawa 1998.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2002.
Źródła internetowe
Budżet partycypacyjny,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1875-budzet_partycypacyjny.html,
dostęp 20.09.2017.
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego ,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1997dzielnicowa_komisja_dialogu_spol.html, dostęp 20.09.2017.
Jak to się zaczęło,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-71-jak_to_sie_zaczelo.html,
dostęp 20.09.2017.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-2291-mlodziezowa_rada_dzielnicy.html,
dostęp 20.09.2017.
O Dzielnicy,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-69-o_dzielnicy.html, dostęp 29.09.2017.
Osiedla, http://www.rembertow.waw.pl/strona-1383-osiedla.html,
dostęp 20.09.2017.
Rada Seniorów Dzielnicy,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-2338-rada_seniorow_dzielnicy.html,
dostęp 20.09.2017.

334

D. Smaga: Czynniki determinujące satysfakcję z pracy oraz jej poziom w
odczuciu pracowników Urzędu Dzielnicy Rembertów
Rembertów Rada Dzielnicy,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-93-rada_dzielnicy.html,
dostęp 20.09.2017.
Rembertów Zarząd Dzielnicy,
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1676-zarzad_dzielnicy.html,
dostęp 20.09.2017.

335

J. Kulik: Finansowanie i dochody jednostek samorządu terytorialnego

Justyna Kulik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finansowanie i dochody jednostek samorządu
terytorialnego
Financing and income of local government units

Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie i uporządkowanie dorobku
z zakresu finansowania oraz struktury dochodów jednostek samorządu
terytorialnego. Praca ma charakter teoretyczny. Podstawową metodą
badawczą jest przegląd i analiza literatury krajowej. Zaprezentowano
zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Scharakteryzowano źródła finansowania samorządu terytorialnego.
Przestawiono budżet jako podstawowy plan finansowy jednostek
samorządu terytorialnego. Sklasyfikowano dochody j. s. t.. Ukazano
Wieloletnią Prognozę Finansową jednostek samorządu terytorialnego
jako jedno z narzędzi pozwalające na bardziej racjonalne i efektywne
zarządzanie środkami publicznymi. Przedstawiono rolę kontrolną
i nadzorczą RIO nad gospodarką finansową jednostek samorządu
terytorialnego.
Słowa kluczowe:
jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie, dochody, budżet
Abstract
The aim of the publication is to present and organize the financial
acquis and income structure of local government units. The work is
theoretical. The basic research method is the review and analysis of
national literature. The principle of financial autonomy of territorial selfgovernment units was presented. The sources of local government
finance are characterized. The budget was set as the basic financial plan
of local government units. The income of territorial self-government units
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was classified. The Multiannual Financial Forecast for Local Government
Units has been presented as one of the tools for more rational and
effective management of public funds. The role of control and
supervision of RIO over the financial management of local government
units was presented.
Key words:
local government units, financing, revenue, budget

Wstęp
W Polsce samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu
władzy publicznej, dlatego też przysługuje mu w ramach ustaw istotna
część zadań publicznych, które wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność. Kluczowym problemem jednostek samorządu
terytorialnego jest więc optymalne finansowanie i odpowiednia struktura
dochodów służąca realizacji tych zadań. Głównym celem niniejszej
publikacji było przedstawienie i uporządkowanie dorobku z zakresu
finansowania oraz struktury dochodów jednostek samorządu
terytorialnego. Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. Podstawową
metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym artykule był przegląd
i analiza literatury krajowej dotyczącej przedmiotowej tematyki.
W opracowaniu zaprezentowano zasadę samodzielności finansowej
jednostek samorządu terytorialnego. Scharakteryzowano źródła
finansowania samorządu terytorialnego. Przestawiono budżet jako
podstawowy plan finansowy jednostek samorządu terytorialnego
przyjmowanego przez organy tychże jednostek w formie uchwały
budżetowej. Wyróżniono poszczególne kategorie budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. W ramach zasady zróżnicowanej struktury
dochodów jednostek samorządu terytorialnego wyodrębniono,
sklasyfikowano i scharakteryzowano dochody z podziałem na dochody
własne jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody pochodzące
z budżetu państwa. Wskazano Wieloletnią Prognozę Finansową
jednostek samorządu terytorialnego jako podstawę określenia
zasadniczych kierunków polityki finansowej państwa i jednostek
samorządu terytorialnego w długim okresie czasu, a także jako
najbardziej racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami
publicznymi. Przedstawiono także rolę kontrolną i nadzorczą
Regionalnych Izb Obrachunkowych nad gospodarką finansową jednostek
samorządu terytorialnego.
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1. Zasada samodzielności
terytorialnego

finansowej

jednostek

samorządu

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
wynika z decentralizacji władzy publicznej, na co wskazuje między
innymi art. 15 Konstytucji RP, który brzmi „Ustrój terytorialny
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”.
Państwo w zakresie finansowym dzieli się swoimi uprawnieniami
z innymi podmiotami publicznymi wyodrębnionymi prawnie
i organizacyjnie. Etymologia słowa samodzielność oznacza nieuleganie
niczyim wpływom, niepodleganie niczyjej władzy, niezależność,
niezawisłość1. Jak również dający sobie radę, niepotrzebujący pomocy,
powstały bez czyjejś pomocy, czyjegoś wpływu, wykonany niezależnie
przez kogoś, o państwie, instytucji itp.: niezależny, mogący decydować
o sobie, tworzący odrębną całość2.
Podstawowe gwarancje samodzielności finansowej zostały
uwzględnione już w Konstytucji RP, a mianowicie samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługuje mu
w ramach ustaw istotna część zadań publicznych, które samorząd
wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak też
jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną.
Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Jak również
samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie
sądowej3.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sektor publiczny dzieli
się na rządowy i samorządowy. W skład sektora rządowego wchodzą
organy władzy państwowej, w tym organy administracji rządowej,
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, oraz inne
jednostki gospodarki państwowej 4 . Zadania, które realizują wynikają
z funkcji państwa i mają charakter ogólnogospodarczy. Natomiast sektor
1

L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010, s. 65.
Strona internetowa Słownika Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/samodzielno%C5%9B%C4%87.html, „Samodzielność”, dostęp 18.09.2017.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. nr 78 poz.
483).
4
Ustawa z dnia 27 VIII 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.
1240).
2
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samorządowy to jednostki samorządu terytorialnego i organy samorządu,
a także podległe im jednostki organizacyjne, które realizują zadania
mające na celu zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych5.
Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego oznacza, że samorządy terytorialne odpowiednio gmina,
powiat i województwo posiadają własne budżety, które samodzielnie
tworzą i realizują poprzez swoje organy i powołane w tym celu jednostki
organizacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego mają zagwarantowane
prawo do posiadania własnego majątku, w ramach którego mogą
wykonywać zadania i pozyskiwać środki finansowe. Zasada
samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
wskazuje, że to organy samorządu terytorialnego mają prawo do
swobodnego wyboru form organizacyjnych spośród form przewidzianych
w ustawie, w ramach których będą wykonywać poszczególne zadania.
Ograniczenie tej zasady wprowadza Konstytucja, która określa, że środki
finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób
określony w ustawie. Kolejnym ograniczeniem jest, że wszelkie organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Również
ograniczeniem zasady samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego jest wysokość zasobów finansowych, którymi jednostki
samorządu terytorialnego dysponują a w szczególności wysokość dotacji
celowych na realizację ściśle określonych zadań6.
2. Budżet jako podstawowy plan finansowy jednostek samorządu
terytorialnego
Budżet jest przede wszystkim planem finansowym, który
obejmuje zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków państwa
lub innego podmiotu publicznego umiejscowiony w odpowiednim
przedziale czasowym, zwykle rocznym. Budżet jest podstawowym
planem finansowym jednostek sektora publicznego i jest zatwierdzany
w formie uchwały budżetowej przez odpowiednie organy samorządowe.
Z momentem uchwalenia budżetu staje się aktem wiążącym organy
samorządowe, które zobowiązują się do jego wykonania. Dlatego też
budżet jest fundamentalnym aktem zarządzania finansami publicznymi
odpowiednio państwa czy samorządu terytorialnego, a także stanowi
5

A. Harańczyk, Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka, Kraków
2010, s. 82.
6
I. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Jednostki samorządu
terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2010, s. 23.
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podstawę prowadzenia gospodarki finansowej przez dany podmiot.
W wyniku oddzielenia administracji rządowej i samorządowej jak też
zgodnie z zasadą samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego oddzielono zarówno w aspekcie formalnym, jak
i materialnym budżety jednostek samorządu terytorialnego od budżetu
państwa7.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z art. 211 budżet
jednostek samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet taki
jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy,
który jest rokiem kalendarzowym. Uchwała budżetowa jest podstawą
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku
budżetowym. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami
budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio
nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie
sporządzenia projektu uchwały budżetowej, uchwały o prowizorium
budżetowym oraz uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy
wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet
w formie uchwały budżetowej odpowiedniej jednostki samorządu
terytorialnego realizuje jej zarząd, który sprawuje ogólny nadzór nad
wykonaniem, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasadniczo zawarte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu
terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych
odpowiednio dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości,
z kolei wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit8.
Zgodnie z obowiązującym prawem wyróżnia się następujące
kategorie budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpowiadające
strukturze tych jednostek9:



budżety gmin mające na celu finansowanie zadań gmin;
budżety powiatu mające na celu finansowanie zadań powiatu;

7

K. Sawicka, Budżet jako podstawowa instytucja finansów samorządowych, [w:]
Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2013,
s.446-447.
8
Ustawa z dnia 27 VIII 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.
1240).
9
K. Sawicka, Op. Cit., Warszawa 2013, s.449.

340

J. Kulik: Finansowanie i dochody jednostek samorządu terytorialnego




budżety miast na prawach powiatu mające na celu finansowanie
zadań należących do gmin oraz powiatu;
budżety województw mające na celu finansowanie zadań
województw.

W przypadku gminy samodzielnie prowadzi ona gospodarkę
finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy. Za prawidłową
gospodarkę finansową gminy jest odpowiedzialny odpowiednio
wójt/burmistrz/prezydent. Także gospodarka finansowa gminy jest
prowadzona w sposób jawny10. Podobnie jak w przypadku gminy również powiat samodzielnie prowadzi swoją gospodarkę finansową na
podstawie uchwały budżetowej powiatu. Jednak w tym przypadku za
prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.
Również w tym przypadku gospodarka środkami finansowymi
znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna11. Także w przypadku
województwa uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki
finansowej województwa. Jednakże za prawidłowe wykonanie budżetu
województwa odpowiada zarząd województwa. Analogicznie tak jak
w przypadku gminy i powiatu również gospodarka środkami
finansowymi znajdującymi się w dyspozycji samorządu województwa
jest jawna12.
3. Źródła finansowania i struktura dochodów jednostek samorządu
terytorialnego
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
zasadniczo dzieli dochody jednostek samorządu terytorialnego na:13
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

10

Ustawa z dnia 8 III 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 poz.
95).
11
Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz.
578).
12
Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 91 poz.
576).
13
Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).

341

J. Kulik: Finansowanie i dochody jednostek samorządu terytorialnego

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być
również:14
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu
terytorialnego są również określone udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób
prawnych15. Dokładną strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego obrazuje wykres 1.
Wykres 1
Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego

DOCHODY JST
DOCHODY
WŁASNE

DOTACJE
CELOWE

SUBWENCJA
OGÓLNA

środki
pochodzące
ze źródeł
zagranicznych
niepodlegając
e zwrotowi

środki
pochodzące z
budżetu Unii
Europejskiej

inne środki
określone w
odrębnych
przepisach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966).

14

Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).
15
Ibidem.
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Wykres 2
Dochody ogółem według szczebli JST w latach 2011-2015

Dochody ogółem według
szczebli JST w latach 2011-2015
250 000,00
200 000,00

gminy
150 000,00

miasta na prawach
powiatu
powiaty

100 000,00

województwa

50 000,00
0,00
2011 2012 2013 2014 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

Na podstawie powyższego wykresu najwyższe dochody
posiadają gminy następnie miasta na prawach powiatu, później powiaty i
najmniejsze województwa.
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Wykres 3
Dochody ogółem JST wykonanie 2011-2015

DOCHODY OGÓŁEM JST
WYKONANIE w latach 2011-2015

2015

2014

2013

2012

2011

0,00

50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00

2011
2012
2013
2014
2015
Dochody ogółem 171 309,10 177 413,50 183 458,30 194 337,20 199 018,90
subwencja ogólna 48 347,90 50 657,60 51 257,10 51 203,60 51 343,30
dotacje ogółem

39 317,20 39 664,70 40 400,90 44 540,90 44 234,60

dochody własne

83 644,10 87 091,30 91 800,30 98 592,70 103 441,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.
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Wykres 4
Struktura dochodów JST w latach 2011-2015

Struktura dochodów JST w latach
2011-2015
dochody własne

dotacje ogółem

50,7

51,3

39,3

39,7

40,4

83,6

87,1

91,8

48,3

2011

2012

2013

subwencja ogólna

51,2

51,3

44,5

44,2

98,6

103,4

2014

2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

Zgodnie z powyższymi wykresami (wykres 3 i wykres 4)
dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego od 2011 roku do
2015 rosną. Największy udział w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego mają dochody własne, następnie subwencja ogólna oraz na
końcu dotacje.
Pierwszą
kategorię
dochodów
jednostek
samorządu
terytorialnego stanowią dochody własne jednostek samorządu
terytorialnego odpowiednio gmin, powiatów, województw. Dochody
własne należą do szczególnego rodzaju dochodów jednostek samorządu
terytorialnego i stanowią zarazem największą część dochodów ogółem.
Dlatego też przesądzają one o stopniu i zakresie samodzielności
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finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku czego
traktowane są jako wskaźnik poziomu samodzielności finansowej tych
jednostek16.
Dochodami własnymi gmin są przede wszystkim:17
- Wpływy z podatków:


















podatek dochodowy od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi około
39,34%,
podatek dochodowy od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, który
wynosi około 6,71%,
od nieruchomości,
rolnego,
leśnego,
od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej,
od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych.
- Wpływy z opłat:
skarbowej,
targowej,
miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
reklamowej,
eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca
2011–Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131
i 1991 oraz z 2017, poz. 60, 202, 1089 i 1215),

16

J. Kotlińska, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4614/1/11_Janina_Kotlinska_
Dochody%20w%C5%82asne%20jednostek%20samorz%C4%85du%20terytorial
nego%20w%20Polsce_143-161.pdf, s. 145, dostęp 18.09.2017.
17
Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).
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innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów,
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz
wpłaty od gminnych zakładów budżetowych,
dochody z majątku gminy,
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach,
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami,
odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy,
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy,
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Następnie dochodami własnymi odpowiednio powiatu są18:










podatek dochodowy od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, który wynosi około
10,25%,
podatek dochodowy od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, który
wynosi około 1,40%,
wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na
podstawie odrębnych przepisów,
dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz
wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych,
dochody z majątku powiatu,
spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach,

18

Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).
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5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami,
odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody powiatu,
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych powiatu,
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych
przepisów.

Z kolei dochodami własnymi województwa są19:















19

podatek dochodowy od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze województwa, który wynosi
około 1,60%,
podatek dochodowy od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, który
wynosi około 14,75%,
dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe
oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych;
dochody z majątku województwa,
spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach,
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami,
odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo,
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody województwa,
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych województwa,
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

Ibidem.
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inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych
przepisów.

Wykres 5
Wskaźniki udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych (w %)

Wskaźniki udziałów JST we
wpływach z podatków
dochodowych w latach 2011-2015
(w %)
PIT

CIT

39,34%

6,71%

14,75%

10,25%
1,40%

Gminy

Powiaty

1,60%
Województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że
najwyższy udział we wpływach z podatków dochodowych od osób
fizycznych (PIT) posiada gmina około 39,34% następnie powiat 10,25%,
natomiast najmniejszy posiada województwo 1,60%. Z kolei najwyższy
udział we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych (CIT)
posiada województwo 14,75%, następnie gmina 6,71%, zaś najmniejszy
powiat 1,40%.
349

J. Kulik: Finansowanie i dochody jednostek samorządu terytorialnego

Wykres 6
Struktura

dochodów

własnych

JST

w

latach

2011-2015

Struktura dochodów własnych
JST w latach 2011-2015
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011

2012

2013

2014
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podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z opłaty skarbowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.
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Zgodnie z powyższym wykresem największy udział w dochodach
własnych jednostek samorządu terytorialnego posiada podatek
dochodowy od osób fizycznych (PIT), następnie pozostałe dochody
(niezakwalifikowane do żadnej z kategorii), podatek od nieruchomości,
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), dochody z majątku,
kolejno podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek
od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy
z opłaty eksploatacyjnej, podatek od spadków i darowizn, wpływy
z opłaty targowej, podatek leśny oraz najmniejszy udział posiada podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej.
Dotacja jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego i jest przekazywana na realizację zadań
zleconych przez administrację rządową20. Największy udział w dotacjach
otrzymywanych z budżetu państwa mają dotacje celowe (Wykres 7).
Z dotacji celowych z budżetu państwa finansowane są21:








zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania
zlecone ustawami;
zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na
mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków
innych klęsk żywiołowych;
finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych;
realizacja zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016, poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017, poz. 730 i 935).

20

H. Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności,
Warszawa 2014, s. 319.
21
Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).
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Wykres 7
Struktura dotacji JST w latach 2011-2015

Struktura dotacji JST w latach 20112015

2011

2012

2013

2014

2015

Dotacje ogółem
dotacje celowe
dotacje §§ 200 i 620 oraz 205 i 625
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

§200 są to dotacje na przedsięwzięcia w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §620, 205, 625 są
to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich.
Kolejną kategorią dochodów jednostek samorządu terytorialnego
jest subwencja ogólna, ma ona charakter bezzwrotnej pomocy finansowej
państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego ze środków
budżetowych, przeznaczoną na finansowanie zadań własnych. Podział
subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego na
charakter złożony w postaci określonego algorytmu22.

22

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 332-333.
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Subwencja ogólna składa się z następujących części23:
dla gmin:
- wyrównawczej,
- równoważącej;
dla powiatów:
- wyrównawczej,
- równoważącej;
dla województw:
- wyrównawczej,
- regionalnej,
- oświatowej – dla gmin, powiatów i województw.
Wykres 8
Subwencja ogólna JST w latach 2011-2015

Subwencja ogólna JST w latach
2011-2015
60 000,00
Subwencja ogólna

40 000,00
20 000,00

część wyrównawcza

0,00
2011 2012 2013 2014 2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.
23

Ustawa z dnia 13 XI 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966).
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Zgodnie z powyższym wykresem największą część subwencji
ogólnej stanowi część oświatowa, następnie wyrównawcza, równoważąca
oraz regionalna, uzupełnienie subwencji ogólnej i najmniejsza część
rekompensująca.
Wykres 9
Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów
unijnych JST w latach 2011-2015

Środki na finansowanie i
współfinansowanie programów i
projektów unijnych JST w latach
2011-2015
płatności z budżetu
środków europejskich
(od 1 stycznia 2011 r.)

2015
2014

środki z budżetu
państwa lub inne na
współfinansowanie
programów

2013
2012
2011
0,00

10 000,00

20 000,00

środki z UE na
finansowanie
programów i projektów
unijnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na powyższym wykresie
największą część środków przeznaczonych na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów unijnych jednostek
samorządu terytorialnego w latach 2011-2015 posiadają płatności
z budżetu środków europejskich (od dnia 1 stycznia 2011 roku), kolejno
środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów oraz
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stosunkowo najmniejszą część stanowią środki z UE na finansowanie
programów i projektów unijnych.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego można podzielić na
dochody obligatoryjne i incydentalne. Dochody obligatoryjne to takie
dochody, które wpływają cyklicznie ze stałych określonych źródeł
(przykładem mogą być wszelkiego rodzaju podatki). Natomiast dochody
incydentalne inaczej fakultatywne są pozyskiwane z potencjalnie
możliwych źródeł, są niestałe i mają charakter zewnętrzny (przykładowo
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi czy
środki unijne)24.
Wykres 10
Dochody, wydatki i wynik budżetów JST - wykonanie w latach 2011-2015

Dochody, wydatki i wynik
budżetów JST - wykonanie w
latach 2011-2015
250000,00
200000,00

150000,00
100000,00
50000,00
0,00
-50000,00

2011

2012
Dochody

2013
Wydatki

2014

2015

Wynik

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015, Warszawa
2016.

24

J. Łukomska-Szarek, Finansowanie działalności rozwojowej samorządów
terytorialnych, www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z59/J.%20Lukomska%20-%20Szarek.pdf, s.77, dostęp 18.09.2017.
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Jak zaprezentowano na powyższym wykresie od 2011 do 2014
roku, występował deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
natomiast w 2015 roku można zaobserwować nieznaczną nadwyżkę
w budżecie jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wieloletnią
terytorialnego

Prognozę

Finansową

jednostek

samorządu

W związku z rosnącą potrzebą prognozowania występowania
określonych zjawisk i procesów w przyszłości związanych
z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, a także
prognozowaniem ich wielkości oraz struktury jednostki samorządu
terytorialnego posiadają istotne narzędzie dotyczące kształtowania
polityki finansowej, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Od
kilku lat ma ona coraz większe znaczenie między innymi dlatego, że
programy, projekty i zadania prorozwojowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego nie tylko te finansowane ze środków Unii
Europejskiej i innych środków zagranicznych, czy też w ramach umów
o
partnerstwie
publiczno-prawnym realizowane
są
zwykle
w perspektywie wieloletniej. Dlatego też planowanie wieloletnie pozwala
na optymalne realizowanie określonych zadań w perspektywie czasowej
i efektywniejsze gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi.
Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do w większym stopniu
do racjonalności działania jednostek samorządu terytorialnego, a także
poszukiwania
i
zastosowania
efektywniejszego
finansowania
realizowanych inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych25. Wieloletnia prognoza finansowa pozwala na skoncentrowanie działań jednostek
samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie, co prowadzi do
większej stabilności finansów publicznych. Wykorzystanie tej prognozy
związanie jest z potrzebą dopasowania do wieloletniego planu
finansowania tworzonego na poziomie unijnym (obecna Perspektywa
Finansowa UE jest na lata 2014-2020). Jak również ułatwia
długookresową ocenę kondycji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego26. W 2011 roku została uchwalona jako obligatoryjna przez
jednostki samorządu terytorialnego. Przyczynami jej wdrożenia były
zmiany w pojmowaniu roli finansów publicznych mające na celu
podkreślenie ich ekonomicznego i społecznego aspektu, rozwój koncepcji
New Public Management, jak już wskazano również członkostwo Polski
w Unii Europejskiej, a także podkreślenie znaczenia jednostek samorządu
25
26

L. Patrzałek, Op. Cit., Wrocław 2010, s. 116-120.
K. Sawicka, Op. Cit., Warszawa 2013, s.455.
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terytorialnego w zarządzaniu finansami publicznymi przede wszystkim
w ujęciu lokalnym27.
Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia
Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej
trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą
część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzana jest na okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości
przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki
samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz
długu jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywę w sprawie
sporządzenia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy
finansowej i jej zmiany posiada wyłącznie zarząd jednostki samorządu
terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego
przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej28:



regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania;
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych
Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna, oznacza to,
że powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ
w niedalekiej przyszłości na gospodarkę finansową w perspektywie czasu
wykraczającej poza bieżący rok budżetowy29.
Powinna także określać osobno dla każdego roku, dla którego jest
uchwalana co najmniej następujące parametry budżetowe30:

27

K. Owsiak, Wieloletnia Prognoza Finansowa jako instrument zarządzania
finansami jednostek samorządu terytorialnego, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_K.Owsiak_Wieloletnia_prognoza
_finansowa..._01.pdf, s. 166, dostęp 18.09.2017.
28
Ustawa z dnia 27 VIII 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.
1240).
29
Strona internetowa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=BC5B67D0F02C1A4FC125
7A5A002265BA&litera=W, „Wieloletnia prognoza finansowa”,
dostęp 27.09.2017.
30
Ibidem.
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dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na
obsługę długu,
dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz
wydatki majątkowe,
wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania
deficytu,
przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia,
kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób
sfinansowania jego spłaty,
kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających
z limitów wydatków na planowane i realizowane
przedsięwzięcia,
do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia
przyjętych wartości.

W związku z tym, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje
okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat
budżetowych uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej
powinna być wydana nie później niż uchwała budżetowa dotycząca
danego roku. Ma ona więc charakter ciągły inaczej kroczący i podlega
corocznemu aktualizowaniu i weryfikacji zawartych w niej danych.
Wieloletnia prognoza finansowa jest zatem istotnym narzędziem
zarządzania w średnim i długim okresie finansami jednostek samorządu
terytorialnego31.

5. Rola kontrolna i nadzorcza Regionalnych Izb Obrachunkowych
Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych została określona już
w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 171 działalność samorządu
terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
jest Prezes Rady Ministrów i odpowiedni wojewodowie, a w zakresie
31

A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012,
s. 223-224.
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spraw finansowych Regionalne Izby Obrachunkowe32. Zostało to powtórzone odpowiednio w art. 62 ustawy o samorządzie gminnym i art. 64
ustawy o samorządzie powiatowym „Kontrolę gospodarki finansowej
gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe”33, 34, a także
w ustawie o samorządzie województwa, w której art. 78 posiada
brzmienie „nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje
Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych –
regionalna izba obrachunkowa”35.
Regionalne izby obrachunkowe, są państwowymi organami
nadzoru i kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
następujących podmiotów36:










jednostek samorządu terytorialnego;
związków metropolitalnych;
związków międzygminnych;
stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
związków powiatów;
związków powiatowo-gminnych;
stowarzyszeń powiatów;
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym
samorządowych osób prawnych;
innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie
dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.

Dla tych podmiotów właściwa jest izba obejmująca swoim zasięgiem
działania siedzibę tych podmiotów.

32

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. nr 78
poz. 483).
33
Ustawa z dnia 8 III 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 poz.
95).
34
Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz.
578).
35
Ustawa z dnia 5 VI 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 91 poz.
576).
36
Ustawa z dnia 7 X 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
nr 85 poz. 428).
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Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolują gospodarkę
finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia
publiczne powyższych podmiotów, na podstawie kryterium zgodności
z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast
kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te
jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana
jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności
i gospodarności. Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolują pod
względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania
z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski
o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. Na podstawie
wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie
potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego
powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania
ustawowych zadań, izba przedstawia raport o stanie gospodarki
finansowej tej jednostki37. W zakresie działalności nadzorczej właściwość
rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały
i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu
terytorialnego w sprawach38:









procedury uchwalania budżetu i jego zmian;
budżetu i jego zmian;
zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu
publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania
pożyczek;
zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie
przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa;
absolutorium;
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Zatem Regionalnym Izbom Obrachunkowym zostały przyznane szerokie
kompetencje dotyczące kontroli i nadzoru w zakresie spraw finansowych.

37

Ustawa z dnia 7 X 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
nr 85 poz. 428).
38
Ibidem.
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Zakończenie
Podsumowując w Polsce jednostki samorządu terytorialnego,
w skutek decentralizacji władzy publicznej mają zagwarantowaną
samodzielność finansową. Samodzielność ta przejawia się przede
wszystkim w tym, że samodzielnie tworzą i realizują własne, odrębne
budżety przyjmowane z formie uchwały budżetowej przez swoje organy.
Dlatego wyróżnia się odpowiednio budżety gmin mające na celu
finansowanie zadań gmin, budżety powiatu mające na celu finansowanie
zadań powiatu, budżety miast na prawach powiatu mające na celu
finansowanie zadań należących do gmin, a także powiatu oraz budżety
województw mające na celu finansowanie zadań województw. Wskazano
także, że budżet jest podstawowym planem finansowym jednostek
sektora publicznego. Z chwilą uchwalenia budżetu staje się aktem
wiążącym organy samorządowe, które zobowiązują się do jego
wykonania. W wyniku czego budżet jest fundamentalnym aktem
zarządzania finansami publicznymi oraz jest podstawą prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego realizują swoje zadania
poprzez dochody. W ramach dochodów jednostek samorządu
terytorialnego wyróżnia się dochody własne, subwencję ogólną, a także
dotacje celowe z budżetu państwa. Dodatkowo dochodami jednostek
samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Między innymi w celu określenia prognozowanej wielkości
dochodów jednostek samorządu terytorialnego posiadają one istotne
narzędzie pozwalające kształtować politykę finansową, jakim jest
Wieloletnia Prognoza Finansowa. Ma ona coraz większe znaczenie,
dlatego iż realizowane przez nie programy, projekty i zadania
prorozwojowe czy też infrastrukturalne realizowane są w okresie
kilkuletnim. Przede wszystkim pozwala zoptymalizować realizację
określonych zadań oraz bardziej efektywne gospodarowanie
ograniczonymi środkami finansowymi, którymi dysponują jednostki
samorządu terytorialnego. Wskazano także organy nadzoru nad
działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w szczególności w zakresie spraw
finansowych regionalne izby obrachunkowe.
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Territorial Self Government of the 3rd Hellenic
Republic - History and Contemporaneity
Samorząd terytorialny III Republiki Greckiej – historia
i współczesność

Abstrakt
Autor w swoim artykule opisuje historię samorządu
terytorialnego, zarówno od momentu uzyskania przez Grecję
niepodległości, a więc w latach trzydziestych XIX wieku, jak i w Grecji
współczesnej, tj. licząc od roku 1975 do chwili obecnej. Autor dokona
analizy poszczególnych reform administracyjnych w państwie, a także
wskaże ich dobre i złe strony. Inną kwestią, która zostanie poruszona
w artykule, są zadania greckiego samorządu terytorialnego. Autor na
podstawie badań empirycznych formułuje wnioski na temat greckiej
administracji, traktujące o znacznej niesprawności w jej funkcjonowaniu.
W końcowej części artykułu autor poruszy kwestię wyzwań, jakie stoją
przed greckim modelem samorządu terytorialnego z punktu widzenia
organizacji administracji i zarządzania nią.
Słowa kluczowe:
administracja, model francuski, program Kallikratisa, reformy, samorząd
Abstract
The author describes in his article the history of local
government, both from the time of Greece's independence, that is, in the
thirties of the nineteenth century and also in contemporary Greece, what
means from 1975 to the present. The author will analyze administrative
reforms in the state, and will also point out their good and bad sides.
Another issue that will be addressed in the article are the tasks of the
Greek local government. The author, basis on the empirical research,
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makes conclusions about the Greek administration, which tell about the
considerable malfunctions in its functioning. In the final part of the
article, the author discusses the challenges faced by the Greek model of
local government from the point of view of the organization of
administration and management.
Key words:
administration, French model, Kallikratis program, reforms, selfgovernment

Introduction
Contemporary Greece is a country located in the south-eastern
part of the European continent, in the southern part of the Balkan
Peninsula. It should be noted, however, that the territory of Greece is not
only a continental part, as the country is also largely considered an island
country due to its numerous islands (around 2500-3000), of which only
a small part, ie over 200 , is inhabited by the population. Given the fact
that the history of Greece is a very long and rich period of political,
economic or socio-cultural events, the subject matter of this article is
limited to the Third Republic of Greece, which is a country whose origins
date back to 1975, and that exists to the present.
III The Republic of Greece as a State is characterized by
a democratic system. It is a republic with the parliamentary-cabinet
political system. Under the Greek Constitution of 9 June 1975 (Gr. Το
Σύνταγμα της Ελλάδας), executive power is exercised by the President of
the Republic and by the government, legislative power is in the hands of
the government and the Chamber of Deputies, and the judiciary is
independent and its institutions make a decision in the name of the whole
Greek people1.
The current administrative division of Greece dates back to the
beginning of 2011, when it was introduced, on the basis of so-called
“Kallikratis Program” Kallikratesa (Gr. Πρόγραμμα Καλλικράτης), threelevel administrative units: 7 decentralized administrations (Gr.
1

Το Σύνταγμα της Ελλάδας της 9ης Ιουνίου 1975 (Όπως αναθεωρήθηκε με το
Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων),
Μερος Τριτο - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας.
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αποκεντρωμένη διοίκηση), divided into 13 regions (Gr. περιφέρεια),
which in turn are divided into 325 municipalities (Gr. δήμος)2. Particularly noteworthy is the unit of special status and system - Mount Athos
(Gr. Άγιον Όρος), which by virtue of constitution is an autonomous area
on the Halkidiki3.
However, it should be emphasized that the administrative
division of the 3rd Hellenic Republic was constantly evolving, so the
author's aim is to present in this article the changes. In addition, this
article is intended to provide an assessment of efficiency and quality of
the functioning of the Greek administration.
1. History of local government in Greece
The tradition of local self-government in Greece has a long
tradition that dates back to the late Middle Ages. It's the so-called "the
Greek spirit of community" has contributed to the fact that the Greek
people survived the period of Turkish occupation. Already at the
beginning of the 19th century, the first local communities formed in the
territory of Greece, which gained relative autonomy. However, this
process was under control and with the consent of the occupied Turkey,
so the formation of the community was only possible if this had
a beneficial effect for the Turkish side. These communities had a quasidemocratic system, as every year elections were held for representatives
of local communities.
From the point of view of the evolution of the Greek territorial
administration or, in other words, the Greek self-governance, four
fundamental phases / periods of this evolution can be distinguished. The
first of these is the period of government of the first governor of the new
Greek state - Ioannis Kapodistrias, as well as the Bavarian regent, King
Otto and Wittelsbach, ie the period 1828-1887. The next phase is the
period of great reforms under the rule of Harilaos Trikoupis and
Eleftherios Venizelos (1887-1927). The next stage is the period of
2

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) published in
"Efimeris tis Kiwerniseos".
3
Το Σύνταγμα της Ελλάδας της 9ης Ιουνίου 1975 (Όπως αναθεωρήθηκε με το
Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων),
Μερος Τριτο - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας. 'Αρθρο 105 (Καθεστώς
του Αγίου Όρους).
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stagnation in 1927-1974. The last phase of the evolution of Greek selfgovernance is the period that has lasted since the present, and was
initiated in 1974, i.e when the authoritarian rule of the so-called "Junta of
the Black Colonels" and the construction of a state with a democratic
system - 3rd Hellenic Republic4.
a) I phase of evolution - years: 1828-1887 (reforms of Kapodistrias
and King Otto I Wittelsbach)
Taking into consideration the first phase of the evolution of the
local governments of the 3rd Hellenic Republic, the autonomous local
communities mentioned above should be removed. These communities
were characterized by the fact that the local administration in the
Ottoman Empire was strongly decentralized. The Greeks feared that
centralization, therefore, they sought autonomous structures. This
situation has, on the one hand, led to stronger social sentiments and the
desire to preserve one's own national identity and, on the other,
contributed to the rise of local chauvinism and the significant influence of
local authorities.
Therefore, Greece's attempts to regain independence have caused
numerous disputes between autonomous communities and representatives
of the idea of a united state. During the national-liberation struggles, the
problem of reunification of the state and the consolidation of the
administration has emerged as a part of local community representatives
could not accept the approach of a newly formed national government,
created in accordance with the French, and thus the centralized model of
administration5. Ioannis Kapodistrias, as a precursor of Greek statehood
and governor of the Hellenic Republic, sought to create a viable public
administration system, thereby eliminating the influence and power of
local politicians. In order to do this, the territorial division of Greece was
established on three administrative levels: prefectures (Gr. νομός),
counties (Gr. επαρχος) and municipalities (Gr. δήμος). He also
implemented French administrative solutions by introducing a central
administrative system. Since then, Greek citizens (men over 25 years old)

4

K. Lalenis, The Evolution of Local Administration in Greece: How Using
Transplants from France became a Historical Tradition, “Discussion Paper
Series”, 2013, No. 8 (18), p. 293-312.
5
N. K. Hlepas, Local self government, [in]: About Greece, General Secretariat of
Communication & Information, Athens 2007, p. 117-118.
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have been given the right to vote on their place of residence 6 . Kapodistrias significantly reduced the influence of local officials and involved
the central administration in the affairs of local communities. Since then,
local taxes have been transferred to the central tax office. These reforms
triggered a strong rebellion on the part of local structures, resulting
Kapodistrias murder in 1831.
Eventually, only in the Bavarian regency of Greece, Otto and
Wittelsbach, and thanks to the influence of the Bavarian court, have
managed to stop the opposition from the local community, to dismantle
their autonomous division, and to unite in 750 municipalities (Gr. δήμος)
after one year. In 1933, Greece became the absolute monarchy. The
established municipalities had a much smaller political responsibility than
earlier autonomous local communities, and their powers were limited to
the state policy of their district. In each municipality the authority was
exercised by the mayor, who was appointed by the king or prefect of the
three candidates elected by the council of the municipality. Municipalities
were the lowest level in the adopted three-tiered Greek territorial
administration. The second was 47 counties (Gr. επαρχος). Taking over
the French model also meant dividing the new state into 10 prefectures
(the third, the highest level) they had appointed, appointed by the
monarch and the prefect of the municipality7.
Over time, however, there has been an increase in social
discontent, as well as public revolts, which have resulted in the overthrow
of the Bavarian Court and the monarchy of Otto and Wittelsbach as
a result of a military coup 8 . The overthrow of the king brought new
challenges for the central administration, which was to create a strong
and coherent state with a new identity. Thus, local mayors were treated as
an obstacle to the implementation of centralist targets due to corruption in
which they participated. Mayors sought to gain the maximum control of
political parties for their own benefit in the face of the dangers posed by
the central government's policy. Therefore, the main argument in the
governmental campaign for the need for new reforms was the abolition of
corruption and the neutralization of political life. History shows,
6

G. Kontogeorgis, Κοινοτική Αυτοδιοίκηση και Καποδιστριακό Πολιτειακό
Σύστηµα [in:] Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Συγκρότηση του Ελληνικού
Κράτους, Athens 2016, p. 90-116.
7
N. K. Hlepas, Local self government, [in]: About Greece, General Secretariat of
Communication & Information, Athens 2007, p. 117-118.
8
Z. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002, p. 31.
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however, that the changes introduced were not intended to meet
functional and developmental needs, but aimed at maintaining the
discipline of central government representatives at the regional level in
order to help facilitate better interventions and control of local affairs9.
At this point one should consider why the French model was
taken into account in the process of creating a Greek territorial
administration. However, drawing on the history of both France and
combining these facts with the national liberation movement among the
occupied Greek society, the answer can be very simple. In Greece, the
influence of France was very strong, and the reason was the spirit of the
revolution. As in France, the idea of a revolution was strong in 1789, and
for Greece it became an inspiration for the revolution against the Ottoman
Empire, which resulted in the birth of the "Great Idea" (Gr. Μεγάλη Ιδέα),
a reconstruction of the great Greek state with capital of Constantinople.
The traditional alliance and cooperation between Greece and France have
led to the adoption by the Greeks of a French model of territorial
administration, which was already in place in 1828. From this moment
on, the evolution of the Greek territorial administration system has gone
through many phases, accompanied by numerous changes, but always
created on the French model10.
b) II phase of evolution - years: 1887-1927 (period of great reforms)
The second period in the history of the Greek local administration
is the times of numerous wars which have had serious consequences for
Greek society and for the whole state, and on the other hand, a period of
great administrative reforms carried out by two politicians whose political
history is devoted to Greece place. Writing about the war period, the
author was referring primarily to the Balkan War in 1912-1913, as well as
to the First World War, which ended with a double enlargement of the
Greek area. In 1922, it was the moment of the disaster in Asia Minor,
which resulted in the migration of more than 1.5 million refugees to
Greece, which had a population of around 5 million people at that time.
Despite the attempts to transform the Greek administration into
a French model, it was still ineffective. However, this situation did not
9

K. Lalenis, The Evolution of Local Administration in Greece: How Using
Transplants from France became a Historical Tradition, „Discussion Paper
Series”, 2013, No. 8 (18), p. 299.
10
Ibidem, p. 295.
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astonish among Greek politicians due to the fact that they were aware of
the lack of previous local traditions, and thus the broader administrative
traditions and the high level of illiteracy among Greek society. It was
therefore realized that in such a state it would be difficult to build
a hierarchical and centralized and yet effective administrative system.
Constantly trying to introduce new solutions to improve this system. For
example, under the Greek constitution of 1864, it was decided to conduct
local elections on the basis of the principle of directness and secrecy,
which meant that Greek citizens could not be excluded from the act of
voting. Such a solution gave the mayors legitimacy, thus becoming de
facto key players on the Greek political scene. It should be emphasized
that, in essence, this issue was not about their public authority or the
duties that were still limited, but about their ability to influence decisionmaking at the level of political parties. Thus, the political might of the
mayors was again seen as strictly destructive to most of the central-level
political initiatives, leading to frequent practice of corruption and
clientelism11.
As mentioned above, this period is also the time of two great
political figures, namely Harilaos Trikoupisa and Eleftherios Venizelos.
Both politicians have made a significant contribution to the development
of the Greek administration, and above all, to the improvement of its
system. Their efforts were largely focused on the political aspect, with the
main objective of strengthening and stabilizing administration at central
level. Harilaos Trikoupis conducted a reform in 1887 to change the
boundaries of electoral districts and liquidate the counties. He
reorganized the prefectures, thus creating a level between the mayors at
the local level and the state as the central level. This made the
administrative system more flexible and efficient in providing services.
Thus, Trikoupis sought to create a prefectural level on a French model,
thus enabling prefectures to play a significant role in supervising local
administration and improving central level capacity to levy and collect
taxes at local level, thus improving fiscal issues12.
Eleftherios Venizelos, on the other hand, reformed Greece on
a strictly local level, reducing the area of municipalities and creating
a network of six thousand small communities (κοινότητα). Venetian-level
fragmentation put a number of questions that were argued in a similar
11

N. K. Hlepas, Η Πολυβάθµια Αυτοδιοίκηση. Θεωρητικές Αναζητήσεις και
Θεσµικές Μεταµορφώσεις, Athens 1994, p. 76.
12
K. Lalenis, op. cit., p. 300.
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way to the legitimacy of the reform of the French Revolutionary
Parliament in 1789. Then the revolutionaries had to choose between
a model of many small local communities in the number of over thirty
thousand and a smaller model, but larger and stronger communities in the
number of about two hundred and fifty13. Ultimately, the first solution
was chosen, arguing for the need to develop a strong sense of national
identity. Thus, also the reform of Eleftherios Venizelos was translated
into the necessity of building a national identity, especially in order to
assimilate the new territories that Greece had received after the Balkan
Wars. As a result, citizens have been closely aligned with local direct
democracy. An important argument against this fragmentation was the
issue of low financial viability of newly established communities. That is
why Venizelos has resolved this issue, giving citizens the opportunity to
create voluntary associations. Thus, it has also given the distribution
function to existing prefects, which mediated the distribution of subsidies
from central authority to local communities. The final stage of Venizel's
reforms was the establishment of a new constitution in 1927.
c) III phase of evolution - years: 1927-1974 (relative stagnation)
The third stage of the evolution of Greek corporate selfgovernment is connected with the abolition of the constitution from
1927, which took place after the stress of its adoption, i.e in 1932. Instead
of hindering the constitution of the appropriated conservative constitution
of 1911. III phase of development of the Greek replacement engine with
periods of unstable governments and political crises in the state. At this
point, there should be events such as the military dynamics of Ioannis
Metaxas between 1936 and 1941, followed by periods of civil war
between 1944 and 1950 and the dictatorship of the "Black Colonels" from
1967 to 1974. By 1927-1974 Greece had split and divided into zones of
influence. Thus, the question of building a national identity on the planet
further, as evidenced by the shortcomings of Greek legislation as regards
the fate of the Greek model of territorial administration. The only
departure from the distinctive roads in the areas that were liberated from
the Nazi occupation by the National Liberation Front (Gr. Ελληνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο – EAM). In this universe local self-government.
They earned the lowest level of middle income, which has become
increasingly dependent on the state, for at least not producing and
planning for the economy, but their location in the Member State for its
13

Ibidem.
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own surplus14. Eventually, however, another state of assassination occurred in 1967, by co-authorizing the authoritarian military regime, known
as the "Black Junta". At a time when military rule was withdrawn with
the mandate to provide territorial services considered consumption, as
was the aging of the local and territorial administration.
d) IV phase of evolution - Greek administrative system today
The current administrative division of the Hellenic Republic III is
the result of a series of reforms that deal with what is the rebuilding of the
democratization process. At each stage of education, the labor market
replaces government and local government. While the shape of the
government administration cannot be changed, administrative reforms
related to local self-government are more frequent. Initially, the division
of local government was reduced to the traditional two types of units, to
urban districts with more than ten thousand communities, and to smaller
counties 15 . The first amendments were introduced in 1986, 1987 and
199016 . Thus, since 1987 the area of Greece has been extended to 13
administrative regions (districts, Gr. διοικητικη περιφερεια) and 55
prefectures (Gr. nomos). The lowest level of self-government was carried
out in gminas where the number of inhabitants exceeded 5800 units (441
municipalities - Gr. demos and 5382 rural - Gr. kinotites)17 . But such
a form of division has not proved effective with many problems.
Regarding the regions, the fact is that the regions are not selfgoverning. This meant that they were created only for planning purposes,
14

L. Tsoulouvis, Aspects of Statism and Planning in Greece, „International
Journal of Urban and Regional Research”, 1987, No. 11 (4), p. 500-521.
15
N. 4057/90 «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/14-021912) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
16
Ν. 1622/86 «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη –
Δημοκρατικός Προγραμματισμός»
(ΦΕΚ 92/τ.Α΄/14-7-1986) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos";
Π. Δ. 51/87 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό,
προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης»(ΦΕΚ
26/τ.Α΄/06-03-1987) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos";
N. 1828/90 «Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης» (Modyfikacja wtórnych przepisów lokalnych), (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2003-1990) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
17
T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój
gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa
2000, p. 50.
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i.e, facilitating the centralized administration's investment planning
process at this level. Each region was chaired by the Secretary General,
delegated directly by the government (the appointment was a matter for
the Council of Ministers after a request from the Interior Minister was
requested by the nominee). The Secretary General was also the chair of
the regional council, which in turn was the advisory and coordinating
body in the planning process for regional development. The mentioned
coordination concerned the local administration. On the other hand, the
central administration in the area of the council was an opinion body.
This means that the regional level was the point of contact of local and
central administration, mainly because the councils in their activities
were on the one hand taking into account local plans for territorial
development and, on the other, government proposals and guidelines18.
The centralization of the Greek administration, however, is confirmed by
the fact that the final vote on planning decisions still belongs to the
government, and in particular the Ministry of National Economy plays
a decisive role in this field.
It should also be stressed that centralization of the administrative
system results in significant regional disparities in the III Republic of
Greece, which significantly impedes EU efforts to increase regional
cohesion and thus offset disparities between regions within the European
Union. Furthermore, it should be noted that "as an example of Greece, it
should be assumed that regional development cannot be effectively
created in countries where regional policy is carried out exclusively by
the state administration"19. These regions did not actually have their own
budgets. Apart from the small amount of appropriated appropriations for
administrative activities, all budgetary funds came from government
grants and EU funds.
Another administrative reform began in 1997. Its common name
is the so-called „Kapodistriasa Plan”20. The main aim of this reform was
to reduce local fragmentation at local level. As a result, the number of
municipalities decreased from 5800 to 1034, of which 914 were rural
communes and the remaining 120 municipalities. Despite the
18

Ibidem, p. 51.
K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej,
Warszawa 2010, p. 85.
20
Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/3005-1997) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
19
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implementation of the Kapodistrias Plan, the regions still did not have
a local government. There was still a question of further modernization of
the territorial division of the state.
The last administrative reform took place in 2010-2011 and
unlike the previous one it is called the Kallikratis Plan21. The purpose of
this reform was to adapt the Greek administrative structures (in territorial
division) to the requirements of the Lisbon Strategy and the Fourth
Programming Period of EU funds (2007-2013). As a result, 7 subregions
(decentralized administration, Gr. Apokendromeni Diikisi) were created at
the regional level in place of the previous thirteen regions (Gr. Periferia),
which in turn replaced existing prefectures at the second level.
Since then, the regions have been legally self-governing, which
was confirmed by the creation of regional legislative and executive
bodies, which are separate entities and come from the general election.
Since the implementation of the Kallikratis Plan, the lowest rung - the
local level, has gathered 325 municipalities. Reducing the number of
communes resulted in an increase in municipal populations, comparable
to those in other EU Member States 22 . This practice of administrative
division has brought the Greek model closer to the administrative models
of other Member States of the European Union. In addition, the reduction
of the number of municipalities and the introduction of regions in place
of the prefectures resulted in the reduction of local government units by
about 40%, thus saving about 1.8 billion euros each year.
Despite the fact that the most important decisions are taken at the
central level, Art. 102 Syntagma, ie the Greek Constitution of 1975,
stresses that local and regional authorities are responsible for dealing with
local affairs and points to the principle of presumption of competence for
the benefit of local governments 23 . As far as the competence of selfgovernments is concerned, the tasks related to technical, social, public
order, spatial and ecological governance should be mentioned first and
21

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
22
Programma Kallikratis (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
[in:] http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλι κράτης [27.09.2017].
23
Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r. z późniejszymi zmianami,
translated by G. & W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Warszawa 2011, art.
102.
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foremost. In turn, paragraph 2 of Article 102 deals with the electoral
choice of local government in secret ballot in general elections. The
elections themselves are carried out at municipal and regional level and
their date from 2014 is to coincide with the date of the European
Parliament election, which means that the term of office of all local
government institutions is five years24.
A separate issue, and at the same time unique in Europe, is the
Athos Mountain system, whose legal authority is in Art. 105 Constitution
of Greece. "The Athos Peninsula, which originates from Megali Vigla, is
the territory of Mount Athos, in accordance with its ancient privileged
status, is an autonomous part of the Greek state, preserving its
sovereignty. In the aspect of the Mount Athos, it is subject to the direct
jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. All those who live there as
nuns receive Greek citizenship from the novitiate without having to
complete additional formalities. It is administered according to its
constitution by the 20 holy monasteries on which the Athos Peninsula is
divided. The administration of Mount Athos is performed by the
representatives of the sacred monasteries that form the Holy Community.
It is forbidden to make any changes to the administrative system
concerning the number of monasteries on Mount Athos as well as their
hierarchical order and relations with the subject; It is forbidden to settle
inmates and schismatics in this territory. The detailed description of the
Mount Athos system and its functioning is contained in the Charter of
Mount Athos, compiled and adopted by 20 holy monasteries with
representatives of the state and ratified by the Ecumenical Patriarchate
and the Chamber of Deputies of Greece. The strict observance of the
Athos system in the aspect of spiritual life remains under the supreme
supervision of the Ecumenical Patriarchate, and in the administrative
aspect under the supervision of the state, which alone has the duty to
maintain public order and security" 25 . An administrative governor on
Mount Athos is governor, responsible to the Minister of Foreign Affairs.
Its competencies include: observance of the statutory charter,
participation in community sessions in the form of an advisor, as well as
organization and management of local public services.
24

Programma Kallikratis (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
[in:] http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλι κράτης [27.09.2017].
25
Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r. z późniejszymi zmianami,
translated by G. & W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Warszawa 2011, art.
105.
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2. Greek public administration and economic failure of the state
Taking into account the current economic problems that have
accompanied the Hellenic Republic for several years, there are numerous
questions, primarily about the causes of this ineffectiveness. The question
is whether the Greek public administration has had any impact on the
regression of the Hellenic economy. In order to answer the above
question, the weaknesses of the Greek model of public administration
should first be highlighted.
2.1. Problem of centralization of administration
The first and the biggest downside is the centralization of the
Greek administration, which was adopted as the principal solution
resolved in the early years of the 3rd Hellenic Republic. At that time, the
effectiveness of political integration and the rebuilding of the democratic
system were feared in the face of coups or civil war. In spite of this, the
centralized solution began to raise concerns over time, as all public policy
programming decisions as well as financial resources are at the
government level, which greatly affects the weaknesses and inefficiencies
of already-limited local governments. In addition, only the officials of the
state administration have the right to modify or reject the local or regional
development plans presented to them. At this point, it is important to
point out that, in making such decisions, a system of protection and
clientelism relationships exists between officials at various administrative
levels 26 . Essential political or strategic decisions are reserved for the
central level, thus hindering the path of grassroots initiatives, i.e civic
initiatives, and self-government of local authorities. This weakness of
local governments has often been recognized by the European
Commission as a major obstacle to the acquisition and use of European
structural assistance.
2.2. Ineffectiveness of regional policy
The second factor is the ineffectiveness of regional policy since
the beginning of Greece's accession to the European Union. "Greek elites
have a relatively naive approach to European funds. They thought that
a large amount of financial resources would solve all Greek problems.
Politicians and senior government officials sought to get as much money
as possible from the European institutions, but as it turned out, they were
26

T. G. Grosse, op. cit., p. 40.
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unprepared and convinced of the need for effective use of this support.
The government missed a well-planned and forward-looking regional
policy"27. It should also be noted that the objectives for which EU funds
were used were not reflected in the economic development strategy.
Thus, there was no link between the regional development policy and the
economic policy of the state, which resulted in waste of financial
resources. Institutions of state and local government administration were
unable to make effective use of EU financial assistance, the main cause
being the incompetence in programming the objectives of the already
mentioned regional development policy. Another factor on this level is
the poor design of the administrative system at each level. In Greece,
there is still a problem of bureaucracy, organizational chaos and lack of
coordination between the different administrative bodies, both central and
local. It should be noted that local government institutions still have
limited competences, and the share of regions in the economic
development planning process remains low, mainly as a result of the
centralization discussed above.
2.3. Corruption, clientelism and tax evasion
The main factor that has an unquestionable impact on the
economic problems of the state, and which lies with the Greek
administration, is high corruption, clientelism, nepotism, and continuous
tax evasion on a large scale. Regarding the mere corruption phenomenon,
Greece on the EU background is unfavorable, as best shown by
Transparency International's findings for 2016. Greece is worst among all
EU countries in terms of corruption, occupying 69th place in 175
countries in terms of the frequency of this phenomenon in the state.
According to the authors of the research, the higher position of the state
compared to the rest, the lesser the phenomenon of corruption in that
country28.
When analyzing the phenomenon of corruption in Greece, it is
worth mentioning the so-called "process of the century," in which the
chief defendant was former Minister of National Defense Akis
Tsochatzopoulos, whom the prosecutor has accused of accepting
numerous property benefits estimated at more than 26 million euros. "The
27

Ibidem, p. 39.
Visualising the corruption perceptions index 2014,
[in:] http://www.transparency.org/cpi2014/infographic/ regional/european-unionand-western-europe [27.09.2017].
28
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investigation that followed last year revealed a lot of the expenses Akis
and his unemployed wife could not afford. The most shocking of the 206
pages is the information about the cost of a new villa that has reached the
media - among others. 20 thousand. euro for curtains and curtain rods 30
thousand. euro for two sofas, 25 thousand. euro for a coffee table" 29 .
According to data from the tax and anti-corruption police, which operates
at the Greek Ministry of Finance, it is estimated that approximately 2062
suspects are involved in the prosecution30. Accusations against suspects,
especially politicians, fall not only from the Greek judiciary, but also
from the citizens themselves, where a fragment of the interview
conducted by the author with one of the Greeks may be used as evidence.
"All the politicians of these parties [the Panhellenic Socialist Movement
and the New Democracy] have steered millions and maybe billions of
euros in government. Does every Greek know, and where does it come
from? From ordinary observation. Initially, government bills and invoices
were falsified in such a clever way and in such a secret that it was not
noticeable. The whole situation changed as the Greek financial problems
came out. I just add that in Greece, anyone who skillfully cultivates
politics is capable of enriching it. Before the beginning of the term of
office of some of these "thieves", rarely the politician was able to
distinguish himself in terms of his own property. At the end of their
tenure, they found that they had a lot of shares and influence on the state
finances and they had about 20-25 houses"31.
Besides corruption, the second important problem is the evasion
of the Greeks from paying taxes. In an interview with the editorial staff of
Deutsche Welle, EU expert Heinz Juergen Axt pointed out that problems
with the efficiency of the Greek administration had already taken place,
including: lack of accurate data on actual income of more affluent
citizens. "We know examples of physicians practicing in the best district
of Athens, who claim that their annual income is 4000 euros, where you
already rent the premises for practice exceeds that amount"32.

29

D. Stouris, Łapówkarski rekord w Grecji – Lepki Akis, 22.01.2013,
[in:] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1534721,1,lapowkarskirekord-w-grecji.read?backTo [27.09.2017].
30
Ibidem.
31
A fragment of the author's interview with a Greek citizen. Own material.
32
V. Wagener, tłum. I. D. Metzner, Ekspert: Grecka administracja już w
przeszłości była nieefektywna [Interview], 01.04.2015,

378

K. Stolarek: Territorial Self Government of the 3rd Hellenic Republic - History
and Contemporaneity

The problem is also that, with the worsening economic situation
of the state, the Greeks are increasingly adopting anti-systemic attitudes,
which are manifested, among others. in the form of non-payment of
taxes. "More and more Greeks are supporting the "NO PAYMENT"
campaign, which urges not to cancel tickets in public transport, not
paying taxes and primarily taxes. Why? Since they have nothing to do
with it, because the government stole our money, the best example would
be the German company Siemens, which paid bribes to politicians (over
150 million euros per person) to have a monopoly on the 2004 Olympics
and a large income from the work. public. But the scandal soon subsided,
as was the case with the purchase of German submarines for which we
paid, but they were not repaired, and the money was not recovered"33 –
said the Greek citizen during an interview with the author.
Another issue is the clientelism between politicians and
entrepreneurs, officials at all levels. However, such relationships are not
only among the most influential people on a daily basis, but it is already
rooted in the mentality of Greek society34.
2.4. Overcrowding of the Greek public sector
The Greek administration has had a significant impact on
Greece's economic crisis, with a significant over-abundance of workers
employed in the Greek public sector. One of the Greek citizens, in an
interview with the author, stressed that the overriding problem of
government employment was a major problem. "Since the early 1980s,
most Greeks have sought to find themselves in the public sector. Why?
Because they would not have to work many hours and would earn
a minimum of 1500 € per month. What was the consequence of such
a procedure? Greece now has more officials than Britain, Germany or
France, so the continued payment of so much wages has made the
government more and more borrowing from the European Union. Of
course, many of the billions of euros were spent by Greece also to host
the 2004 Olympics. In addition, many Greeks have taken over the US
habit of borrowing huge loans. Between 2005 and 2008 these loans
amounted to more than 300 thousand euros. The only question, why did
they take so high a loan? They bought expensive cars like Porsche
[in:]
http://www.dw.de/ekspert-grecka-administracja-już-w-przeszłości-byłanieefektywna-wywiad/a-18357010 [27.09.2017].
33
A fragment of the author's interview with a Greek citizen. Own material.
34
D. Stouris, Grecja. Gorzkie pomarańcze, Warszawa 2013, p. 215-216.

379

K. Stolarek: Territorial Self Government of the 3rd Hellenic Republic - History
and Contemporaneity

Cayenne or luxury apartments on Kifissia - one of the most expensive
districts of Athens. But they were not able to repay their loans, so the
banks began to go bankrupt"35.
3. Challenges for the Greek public administration
Taking into account the government's past performance and the
limited powers of local governments, it can be said that the Greek
administration requires as quickly as possible, not immediate,
reorganization. This reorganization could manifest itself, among other
things, in the creation of a supervisory institution designed to control the
functioning of the central administration, simplify the rules for
remuneration of public sector employees, and reduce the number of
establishments at the local level. According to the Greek government,
through this action, the transparency of the functioning of the Greek
administration can be improved, thus reducing corruption36.
Another issue is the depolitization of the administration, i.e the
separation of governmental and administrative positions, the fight against
bureaucracy and the introduction of effective computerization37. Combating nepotism through the introduction of transparent employment
processes, based on candidate competencies. Will the Greek government
succeed in reforming the Greek administration and reform it on other
levels, business? For now, it is not known to anyone. It remains only to
observe the actions of the Greek government.
Bibliography
Literature
A fragment of the author's interview with a Greek citizen. Own material.
D. Stouris, Grecja. Gorzkie pomarańcze, Warszawa 2013.

35

A fragment of the author's interview with a Greek citizen. Own material.
Greece: SYRIZA's 40-point program, [in:] http://links.org.au/node/2888
[27.09.2017];
M. Żuławiński, Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie [300+ obietnic],
[in:] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Socjalizm-XXI-wieku-SYRIZA-punktpo-punkcie-300-obietnic-7233267.html [27.09.2017].
37
M. Ganczar, Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej,
[in:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, (ed.) M. Szewczak, K. Grabczuk, Lublin 2010, p. 81.
36

380

K. Stolarek: Territorial Self Government of the 3rd Hellenic Republic - History
and Contemporaneity
D. Stouris, Łapówkarski rekord w Grecji – Lepki Akis, 22.01.2013,
[in:] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1534721,1,lapowkarskirekord-w-grecji.read?backTo [27.09.2017].
G. Kontogeorgis, Κοινοτική Αυτοδιοίκηση και Καποδιστριακό Πολιτειακό
Σύστηµα [in:] Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Συγκρότηση του Ελληνικού
Κράτους, Athens 2016.
Greece: SYRIZA's
[27.09.2017].

40-point

program,

[in:]

http://links.org.au/node/2888

K. Lalenis, The Evolution of Local Administration in Greece: How Using
Transplants from France became a Historical Tradition, “Discussion Paper
Series”, 2013, No. 8 (18).
K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa
2010.
M. Ganczar, Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej,
[in:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, (ed.) M. Szewczak, K. Grabczuk, Lublin 2010.
M. Żuławiński, Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie [300+ obietnic],
[in:] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Socjalizm-XXI-wieku-SYRIZA-punktpo-punkcie-300-obietnic-7233267.html [27.09.2017].
N. K. Hlepas, Local self government, [in]: About Greece, General Secretariat of
Communication & Information, Athens 2007.
N. K. Hlepas, Η Πολυβάθµια Αυτοδιοίκηση. Θεωρητικές Αναζητήσεις και
Θεσµικές Μεταµορφώσεις, Athens 1994.
Programma Kallikratis (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
[in:] http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλικράτης [27.09.2017].
T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój
gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa
2000.
Tsoulouvis, Aspects of Statism and Planning in Greece, “International Journal
of Urban and Regional Research”, 1987, No. 11 (4).
V. Wagener, tłum. I. D. Metzner, Ekspert: Grecka administracja już w
przeszłości
była
nieefektywna
[Interview],
01.04.2015,
[in:]
http://www.dw.de/ekspert-grecka-administracja-już-w-przeszłości-byłanieefektywna-wywiad/a-18357010 [27.09.2017].

381

K. Stolarek: Territorial Self Government of the 3rd Hellenic Republic - History
and Contemporaneity
Visualising the corruption perceptions index 2014,
[in:] http://www.transparency.org/cpi2014/infographic/ regional/european-unionand-western-europe [27.09.2017].
Z. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002.
Legal acts
Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r. z późniejszymi zmianami, translated
by G. & W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Warszawa 2011.
N.1828/90 «Τροποποίηση
των
διατάξεων
δευτεροβάθμιας
τοπικής
αυτοδιοίκησης» (Modyfikacja wtórnych przepisów lokalnych), (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2003-1990) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
N.4057/90 «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/14-021912) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/3005-1997) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
Ν.1622/86 «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη – Δημοκρατικός
Προγραμματισμός» (ΦΕΚ 92/τ.Α΄/14-7-1986) published in: "Efimeris tis
Kiwerniseos.
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) published in
"Efimeris tis Kiwerniseos".
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) published in:
"Efimeris tis Kiwerniseos".
Π.Δ.51/87 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό,
προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης»(ΦΕΚ
26/τ.Α΄/06-03-1987) published in: "Efimeris tis Kiwerniseos".
Το Σύνταγμα της Ελλάδας της 9ης Ιουνίου 1975 (Όπως αναθεωρήθηκε με το
Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων).

382

K. Świątczak: Gmina jako spadkobierca ustawowy w doktrynie i orzecznictwie

Krzysztof Świątczak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Gmina jako spadkobierca ustawowy w doktrynie
i orzecznictwie
Community as statutory heir in doctrine and in law

Abstrakt
Gmina według polskiego prawa ma osobowość prawną. Jednym
z przejawów osobowości prawnej gminy jest samodzielność finansowa.
Dzięki temu gmina została wyposażona we własne źródła dochodów.
Jednym ze źródeł dochodów gminy może być majątek
spadkowy. Zgodnie z polskim prawem gmina jest spadkobiercą
ustawowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu oraz nie ma
krewnych, którzy dziedziczyliby jego majątek na mocy przepisów
ustawowych. Gmina dziedziczy wtedy spadek z dobrodziejstwem
inwentarza. Dzięki temu jej majątek może w krótkim czasie zwiększyć
się o kwotę nawet kilkuset tysięcy. Celem niniejszego artykułu jest
przybliżenie zasad funkcjonowania dziedziczenia ustawowego przez
gminę.
Słowa kluczowe:
gmina, spadkobierca ustawowy, spadkobierca, spadkodawca, ustawa
Abstract
Community has a legal personality in Polish law. One of the
forms of legal personality is a financial independence. Thanks to that
community has its own income source.
One of the income sources of the community can be inheritance
property. According to Polish law, the community is a statutory heir if the
testator does not leave the will and the testator has no relatives who
inherit his estate. The community accepts an inheritance under limitation
of liability. Thanks to that its estate can increase by several hundred
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thousand złoty. The purpose of the article is to describe the rules of
inheritance by the municipality.
Key words:
community, statutory heir, heir, testator, act

1. Wstęp
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.)1 w polskim prawie spadkowym mamy cztery
grupy spadkowe (tzw. kręgi spadkowe). W pierwszej kolejności z mocy
prawa dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy2, a w przypadku, jeżeli
dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada
zstępnym dziecka spadkodawcy3. Jeżeli nie ma zstępnych spadkodawcy,
to powołani do dziedziczenia są jego małżonek i rodzice4. Gdy otwarcia
spadku nie dożyje jedno z rodziców, udział spadkowy, który by mu
przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy 5 . W przypadku śmierci
któregokolwiek z rodzeństwa przed otwarciem spadku udział spadkowy
przypada jego zstępnym6. W braku ww. spadkobierców dziedziczą krewni spadkodawcy z tzw. trzeciego kręgu spadkowego, czyli dziadkowie
spadkodawcy 7 . W przypadku śmierci któregoś z dziadków dziedziczą
zstępni dziadków 8 . Jeżeli zaś brak jest ww. spadkodawców dziedziczą
dzieci małżonka spadkodawcy9.
Do czwartej, a zarazem ostatniej grupy spadkowej należą gmina
i Skarb Państwa10. Art. 935 stanowi: ,,W braku małżonka spadkodawcy,
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459,
933, 1132.)
2
Art. 931 § 1 k.c.
3
Art. 931 § 2 k.c.
4
Art. 932 § 2 k.c.
5
Art. 932 § 4 k.c.
6
Art. 932 § 5 k.c.
7
Art. 934 § 1 k.c.
8
Art. 934 § 2 k.c.
9
Art. 9341k.c.
10
Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli
nie pozostawił on testamentu? http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-spadkowe/porzadek-dziedziczenia-czyli-kto-i-w-jaki-sposob-dziedziczy-po-zmarlym-jeslinie-pozostawil-on.html, dostęp 20.09.2017. Jednakże niektórzy przedstawiciele
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jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do
dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej
Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania
spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi
Państwa jako spadkobiercy ustawowemu” 11. Dzięki temu gmina w korzystnej sytuacji może powiększyć swój majątek o kilkadziesiąt, a nawet
kilkaset tysięcy złotych. Procedura dziedziczenia przez gminę może
jednak budzić pewne wątpliwości, tym bardziej że regulacje k.c. w tejże
materii są bardzo skromne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie
podstaw prawnych dziedziczenia przez gminę, a także wszelkich zasad
tegoż procesu wynikających z doktryny i orzecznictwa. Stawiam sobie
również za cel potwierdzenie tezy o niedostatecznym uregulowaniu przez
ustawodawcę kwestii dziedziczenia przez gminę w przypadku braku
spadkobierców ustawowych.
2. Podstawy prawne dziedziczenia przez gminę
Gmina jest zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP 12 podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Z tego tytułu gminie
przysługują pewne uprawnienia, a także pewna swoboda działalności.
Zdaniem prof. dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej samodzielność ta
powinna przejawiać się w pięciu sferach tj. samodzielności
kompetencyjnej,
samodzielności
organizacyjnej,
samodzielności

doktryny twierdzą, że wyróżniamy pięć kręgów spadkowych: ,,Spadkobierców
ustawowych można podzielić się na pięć grup. Do pierwszej należą małżonek i
zstępni spadkodawcy. Do drugiej należą małżonek oraz krewni: w pierwszej
kolejności rodzice, a w dalszej rodzeństwo spadkodawcy i ich zstępni. Trzecia
obejmuje dziadków spadkodawcy – w braku spadkobierców ustawowych z
grupy pierwszej i drugiej. Do czwartej grupy należą dzieci małżonka
spadkodawcy (pasierbowie), których żadne z rodziców nie dożyło chwili
otwarcia spadku – w braku spadkobierców z grupy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Piąta grupa obejmuje gminę – w braku spadkobierców ustawowych z grupy od
pierwszej do czwartej” [w]: Komentarz do art. 935 k.c. [w]: J. Ignaczewski
(red.), Komentarz do przepisów KC regulujących małżeńskie prawo spadkowe,
Warszawa 2017, Legalis.
11
Art. 935 k.c.
12
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.1997 Nr
78, poz. 483 z późn. zm.).
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majątkowej, samodzielności finansowej i samodzielności prawnej 13. Samodzielność finansowa polega na: ,,wyposażeniu gminy we własne
źródła dochodów oraz umożliwieniu jej samodzielnego wydatkowania
posiadanych zasobów finansowych”14. Tym samym gminie z mocy samej
Konstytucji RP przysługuje osobowość prawna15. Potwierdza to regulacja
zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym16 (dalej u. o s. g.). Jako osoba prawna gmina posiada swój własny majątek, którym nie odpowiada za zobowiązania innych
komunalnych osób prawnych17. U. o s. g. zawiera bardzo skromne regulacje dotyczące dochodów gminy. Z art. 54 ust. 1. jasno wynika, że:
,,Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach”. Tym samym
ustawodawca podkreśla, że kwestia dochodów gminny może podlegać
regulacji w więcej niż jednej ustawie.
3. Regulacje k.c. dotyczące dochodów gminy
Pewne, choć bardzo skromne regulacje dotyczące dochodów
gminy zawiera k.c. Może ona uzyskać dochód w dwóch przypadkach.
Pierwszy z nich to nieodpłatne przeniesienie nieruchomości na rzecz
gminy albo na Skarb Państwa18. Drugi przypadek to spadkobranie przez
gminę, które zostało uregulowane w art. 922-930 k.c.19, art. 935 k.c. i art.
1023 k.c.
Zgodnie z art. 935 k.c.: ,,W braku małżonka spadkodawcy, jego
krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia
z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca
13

A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia
administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 56, cyt. za: Komentarz do art. 164
Konstytucji RP [w]: M. Safjan (red.), L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II.
Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, Legalis.
14
Ibidem.
15
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015, s. 195.
16
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz.
1875).Art. 2 ust. 2 stanowi: ,,Gmina posiada osobowość prawną”.
17
Z. Radwański, op. cit., s. 195.
18
Regulacje dotyczące przekazania nieruchomości uregulowane są w art. 902 19022 k.c.
19
Podkreślenia wymaga fakt, iż są to przepisy ogólne prawa spadkowego, tym
samym mają one zastosowanie do wszystkich podmiotów mogących być
spadkobiercami.
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zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić
albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za
granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy
ustawowemu”. Z wyżej wymienionej regulacji, zgodnie z zasadami
wykładni językowej, można by wnioskować, że gmina jest powołana do
dziedziczenia tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spadkodawca nie miał
krewnych, którzy mogliby dziedziczyć jego majątek (gmina i Skarb
Państwa są w literaturze prawniczej określane mianem spadkobierców
koniecznych bądź ,,ostatecznych”)20. Jednakże nie są to jedyne przypadki. Gmina dziedziczy bowiem, także wtedy, gdy spadkobiercy ustawowi
nie mogą bądź nie chcą dziedziczyć, a spadkodawca nie powołał
w drodze testamentu innych podmiotów do dziedziczenia. Także
w sytuacjach, gdy spadkobiercy testamentowi nie będą mogli bądź nie
będą chcieli dziedziczyć, bądź zmarły miał członków rodziny, którzy
jednak nie są objęci ustanowionym przez ustawodawcę katalogiem osób
powołanych do dziedziczenia, spadek przypada gminie21.
Gminą, która dziedziczy, jest według ustawodawcy gmina
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Ustalenie to następuje
zgodnie z regulacjami art. 25-28 k.c.22 Zgodnie z przepisami ustawy jest
to miejsce, w którym osoba ta przebywała z zamiarem stałego pobytu23.
Zatem niekoniecznie musi to być miejsce, w którym zmarły
zamieszkiwał przed śmiercią, nawet przez dłuższy czas. Ważne jest, aby
osoba ta przebywała w danym miejscu, co stanowi tzw. corpus, czyli
weryfikowalny, obiektywny element miejsca zamieszkania, a także
wyrażała chęć stałego pobytu (element wolicjonalny) tzw. animus 24 .
20

H. Czerwińska, Gmina jako spadkobierca ustawowy, GSP 2015, t. XXXIV, s.
396 cyt. za: Komentarz do art. 935 k.c. [w]: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz.Warszawa2017, Legalis.
21
Komentarz do art. 935 k.c. [w]: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op.
cit.
22
J. Ciszewski (red.), Komentarz KC, Warszawa 2014, s. 1581.
23
Art. 25 k.c.
24
Komentarz do art. 25 k.c. [w]: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op.
cit. Por. także: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z
dnia 14 października 2010 r., sygn. III SA/Kr 985/10. Fragment tezy orzeczenia
brzmi: ,,O miejscu zamieszkania w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego decydują
dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego
pobytu). Z unormowania tego wynika, że do przyjęcia zamieszkiwania danej
osoby w określonej miejscowości konieczne jest ustalenie występowania dwóch
przesłanek, a mianowicie przebywania i zamiaru stałego pobytu w określonej
miejscowości, przy czym przesłanki te muszą wystąpić kumulatywnie. O ile
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Wskazanie przez ustawodawcę gminy ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowego może mieć różnorakie
podstawy. Wśród przyczyn takiegoż rozwiązania wskazuje się m.in. na
więzi, które łączą mieszkańca danej gminy z samą gminą i jej
społecznością25. Inni przedstawiciele doktryny upatrują w takim rozwiązaniu realizację interesu publicznego26. Możliwe, że ustawodawca częściowo kierował się ww. przesłankami, lecz przede wszystkim brał pod
uwagę praktyczność regulacji, bowiem nierzadko w gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy znajdowała się całość majątku bądź
jego przeważająca część. Tym samym regulacja ta nie budzi zastrzeżeń,
jeśli na terenie gminy znajduje się majątek spadkowy. Problem może
jednak powstać w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości
położone poza terenem gminy będącej spadkobiercą (chodzi głównie
o kwestie gospodarowania taką nieruchomością)27. Niektórzy przedstawiciele doktryny proponowali w takiej sytuacji objęcie dziedziczeniem
przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy rzeczy
ruchomych, natomiast nieruchomości miałyby przypadać gminie ich
położenia28. Naruszyłoby to jednak zasadę jedności spadku, doprowadzając do poddania poszczególnych przedmiotów wchodzących w jego skład
odrębnym reżimom dziedziczenia29. Wskazuje się także, że w sytuacji,
w której majątek spadkowy znajduje się na obszarze więcej niż jednej
bowiem ustalenie pierwszej przesłanki nie nastręcza trudności, o tyle przy
ustalaniu zamiaru stałego pobytu mogą decydować różnorakie okoliczności.
Przyjmuje się, że o zamiarze stałego pobytu można mówić wówczas, gdy
występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na
wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem
działalności danej dorosłej osoby fizycznej. Miejscem stałego pobytu osoby
fizycznej mającej zdolność do czynności prawnych jest miejsce, w którym
koncentrują się czynności życiowe danej osoby, i to bez względu na adres jej
zameldowania”.
25
M. Pazdan, Czy przywrócić dziedziczenie ustawowe gminy?, Samorząd
Terytorialny 1991, Nr 11–12, s. 166–167 cyt. za: Komentarz do art. 935 k.c. [w]:
E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit.
26
H. Czerwińska, Gmina jako spadkobierca ustawowy, GSP 2015, t. XXXIV, s.
397 cyt. za: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), op. cit.
27
Ibidem, s. 398.
28
J. Kremis, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, Warszawa 2014, s.
1699 cyt. za: Komentarz do art. 935 k.c. [w]: M. Gutowski (red.), op. cit.
29
J. Kremis, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, Warszawa 2014, s.
1699; E. Skowrońska-Bocian, w: Komentarz do KC, Ks. IV, 2011, s. 83; W.
Borysiak, w: Osajda, KC. Komentarz, t. III, s. 194 cyt. za: M. Gutowski (red.),
op. cit.
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gminy, właściwszy byłby powrót do regulacji zawartej w art. 27 dekretu
z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe30, 31. Według tegoż przepisu dziedziczenie zależy od miejsca położenia danej nieruchomości.
Natomiast dziedziczenie rzeczy ruchomych i pozostałego majątku
poddane byłoby regułom ogólnym i przypadałyby one gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy 32 , 33 . Przemawiają za tym również
,,zasady racjonalnego zarządzania mieniem komunalnym” 34 . Jednakże
takie rozwiązanie także naruszałoby zasadę jedności spadku oraz byłoby
dużym problemem dla sądu w przypadku stwierdzenia nabycia spadku35.
Nie bez powodu, jak wspomniano powyżej, gmina określana jest
mianem spadkobiercy koniecznego. Nie może ona bowiem odrzucić
przypadającego jej z mocy ustawy spadku, co expressis verbis wynika,
z art. 1023 § 1 k.c.36 Rozwiązanie takie wynika z przyjętej w polskim
prawie zasady, że: ,,prawa majątkowe, a zwłaszcza prawo własności, nie
mogą wygasać wraz ze śmiercią spadkodawcy”37. Służy to bezpieczeń-

30

Dekret z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe. (Dz.U. 1946 nr 60
poz. 328).
31
Komentarz do art. 935 k.c. [w]: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,
2017, Beck Online Komentarze
32
Ibidem.
33
Wspomniany art. 27 dekretu prawo spadkowe brzmi: ,,§ 1. W braku
powołanych do spadku krewnych i małżonka spadkodawcy dziedziczy z ustawy
gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsce to
znajdowało się za granicą - Skarb Państwa. Jednakże nieruchomości ziemskie
oraz nieruchomości położone za granicą dziedziczy Skarb Państwa, inne
nieruchomości zaś - gmina miejsca ich położenia.
§ 2. Jeżeli stosownie do przepisów paragrafu poprzedzającego jest kilku
spadkobierców, uważa się ich za powołanych do spadku w częściach
ułamkowych, jakie odpowiadają stosunkowi wartości przypadających im praw”.
34
J. Kremis, [w:] Gniewek, Machnikowski, Komentarz, Warszawa 2013, art.
935, Nb 6 cyt. za: Komentarz do art. 935 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
35
Komentarz do art. 935 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit. Fragment brzmi:
,,Skutkiem tego byłoby to, że sąd musiałby w stwierdzeniu nabycia spadku
wskazać wszystkie nieruchomości wchodzące w skład majątku spadkowego i
określić kto jest ich spadkobiercą. Byłby to duży problem praktyczny przy wielu
nieruchomościach położonych na terenach wielu gmin”.
36
Art. 1023 k.c. Treść artykułu brzmi następująco: ,,Skarb Państwa ani gmina
nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy”.
37
Komentarz do art. 935 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
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stwu obrotu prawnego38. Zasada oparta na założeniu, że majątek spadkowy nie może stać się niczyim wywodzi się z prawa rzymskiego 39, 40.
Gdyby gmina i Skarb Państwa miały możliwość odrzucenia spadku,
powstałby olbrzymi problem zarówno w kwestii własności danych
nieruchomości, jak i zabezpieczenia potencjalnych wierzycieli
spadkodawcy. Jednakże ustawodawca, konstruując ww. regulację, zadbał
także o zabezpieczenie przymusowych spadkobierców. Zgodnie z art.
1023 § 2 k.c.: ,,Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia
o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty
z dobrodziejstwem inwentarza” 41 . Złożenie przez gminę oświadczenia
o przyjęciu spadku wprost bądź odrzuceniu spadku jest w takim
przypadku bezwzględnie nieważne42. Uznaje się, także, że oświadczenie
gminy o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza również byłoby
nieważne43. Skoro jednak z ustawy wynika, że spadek uważa się za przyjęty
z
dobrodziejstwem
inwentarza
złożenie
oświadczenia
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie miałoby większego
znaczenia. Z jednej strony ww. regulacja umożliwia uniknięcie
problemów, które mogłyby powstać w razie próby wzruszenia przez
gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na podstawie
regulacji zawartej w art. 1019 k.c. 44, 45 , a z drugiej strony zabezpiecza

38

M. Pazdan, [w:] Pietrzykowski, Komentarz Warszawa 2013, t. II, wprow. przed
art. 922, Nb 4; E. Niezbecka, [w:] Kidyba, Komentarz Warszawa 2012, t. IV, art.
922, pkt 3. Cyt. za: Komentarz do art. 935 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
39
B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 231, Legalis.
40
,,W razie braku dziedziców ustawowych spadek po wojskowym przypadał
legionowi, po duchownym – kościołowi, a większości pozostałych przypadków
– fiskusowi” [w]: W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z
wyborem źródeł, Poznań 1992, s. 219.
41
Art. 1023 § 2 k.c.
42
Komentarz do art. 1023 k.c. [w]: M. Gutowski (red.), op. cit.
43
Komentarz do art. 1023 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
44
Komentarz do art. 1023 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
45
Art. 1019 k.c. Jego treść brzmi następująco: ,,§ 1. Jeżeli oświadczenie o
przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub
groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi
zmianami:
1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed
sądem;
2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje,
czy też go odrzuca.
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interesy gminy, gdyż spadek ustawowy przyjmuje ona zawsze
z dobrodziejstwem inwentarza, tym samym prawdopodobieństwo
uzyskania korzyści jest zdecydowanie większe aniżeli poniesienia strat.
Jednakże pomimo regulacji art. 1023 k.c. gmina może ponieść straty,
ponieważ ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi
spadkodawcy jest wyłączone w przypadku zabezpieczenia hipotecznego.
Stanowi o tym art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku46 (dalej u. o k. w.
i h.), w myśl którego: ,,Wierzyciel hipoteczny może dochodzić
zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na
ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa
spadkowego”. Ma to odniesienie także do prawa spadkowego, co
potwierdza Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2016
roku, sygn. III CZP 96/1547, którego punkt II tezy brzmi: ,,Ograniczenie
odpowiedzialności za długi spadkowe jest wyłączone w stosunku do
wierzyciela, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką”.
Jednakże przedstawiciele doktryny słusznie zauważyli, że art. 74 u. o k.
w. i h. ,,chroni wierzyciela hipotecznego tylko w wypadku, gdy dochodzi
on zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką z obciążonej
nieruchomości (lub innego przedmiotu, na którym hipotekę
ustanowiono), wchodzącej w skład spadku. Jeżeli wierzyciel domaga się
zapłaty z innych składników majątku spadkowego pozostawionych przez
dłużnika hipotecznego, musi liczyć się z ograniczeniami w zakresie
odpowiedzialności spadkobiercy. Jeśli zatem spadkobierca dłużnika
podniesie zarzut, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art.
1031 § 2 KC), zarzut ten będzie skuteczny wobec wierzyciela
hipotecznego w zakresie, w którym żąda on zaspokojenia z innych
składników majątku spadkowego”48.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego
oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków
prawnych niezachowania terminu.
§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o
odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.
46
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z
2017 poz. 1007.).
47
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2016 r.
sygn. III CZP 96/15, Legalis.
48
Komentarz do art. 74 u. o k. w. i h. [w]: K. Osajda (red.), Ustawa o księgach
wieczystych i hipotece. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis.
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Tym samym prawdopodobieństwo poniesienia przez gminę strat
w przypadku dziedziczenia ustawowego jest niewielkie, ale jednak
występuje.
Gmina ma prawo odrzucić spadek bądź przyjąć go wprost tylko
w przypadku dziedziczenia testamentowego 49 . Spadkodawca nie może
natomiast wyłączyć gminy w drodze testamentu od dziedziczenia
ustawowego (tzw. testament negatywny)50. Możliwe jest natomiast powołanie do dziedziczenia w drodze testamentu inną gminę niż gmina
ostatniego miejsca zamieszkania51.
4. Dziedziczenie ustawowe przez gminę – zgodność z Konstytucją
Powołanie do dziedziczenia gminę jako spadkobiercę
ustawowego w braku innych wskazanych w ustawie spadkobierców
wywołało liczne spory w doktrynie i orzecznictwie. Kontrowersje
wzbudzał nie tyle fakt powołania gminy jako spadkobiercy ustawowego,
ile zbyt wąski krąg wymienionych w k.c. spadkobierców ustawowych.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 września 2007 roku, sygn.
P 19/0752 badał zgodność z Konstytucją RP (w szczególności zgodność
49

Komentarz do art. 1023 k.c. [w]: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny.
Tom II. Komentarz. Art. 450–1088,Warszawa 2015, Legalis. Zob. także
postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 czerwca 1964 r.
III CR 81/64. Teza orzeczenia brzmi następująco: ,,Do testamentowego
dziedziczenia Skarbu Państwa nie ma zastosowania szczególny przepis art. 39
Prawa spadkowego, lecz ogólna norma art. 38 tego prawa co do spadków
przypadłych osobom prawnym. Stosownie zaś do tego przepisu Skarb Państwa
jako spadkobierca testamentowy - poza przyjęciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza - może również spadek odrzucić, przy czym spadek uważa się za
przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza dopiero w razie niezłożenia przez Skarb
Państwa we właściwym terminie oświadczenia o jego odrzuceniu. Pozbawienie
Skarbu Państwa możności złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku stanowi
naruszenie interesu Państwa Ludowego w rozumieniu art. 396 § 1 KPC50”.
50
Komentarz do art. 1023 k.c. [w]: K. Osajda (red.), op. cit.
51
Ibidem.
52
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. P
19/07(Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1188). Teza tego orzeczenia brzmiała: ,,Art. 935 §
3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 14
lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 49, poz. 408) w zakresie, w jakim powołuje do dziedziczenia gminę
jako spadkobiercę ustawowego, w sytuacji gdy otwarcia spadku dożyło
rodzeństwo rodziców spadkodawcy, jest zgodny z art. 2, art. 18, art. 21 ust. 1,
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z art. 2153 oraz art. 64 ust. 1 i 254 Konstytucji RP)regulacji art. 935 § 3
k.c.55 wprowadzonego ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
— Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 56 . Sprawa dotyczyła
zgodności z Konstytucją dziedziczenia przez gminę w sytuacji, gdy
otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spadkodawcy. Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że wprowadzona przez ustawodawcę regulacja
dopuszczająca gminę do dziedziczenia ustawowego nie jest niezgodna
z Konstytucją. Konstytucja RP nie zawiera bowiem dokładnych
wytycznych dotyczących regulacji prawa spadkowego, a jedynie
wyznacza ramy, w których ustawodawca, regulując kwestie spadkowe,
ma znaczny zakres swobody. Ustawodawca powinien respektować zakaz
ukrytego wywłaszczenia 57 oraz ,,założenie dostosowania porządku dziedziczenia do przypuszczalnej woli spadkodawcy, co zakłada oparcie
art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”.
53
Treść ww. regulacji brzmi następująco: ,,Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska
chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na
cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”.
54
Treść ww. regulacji brzmi następująco: ,,Art. 64. 1. Każdy ma prawo do
własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej
dla wszystkich ochronie prawnej”.
55
Treść artykułu brzmiała: ,,W braku małżonka spadkodawcy i krewnych
powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli
miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie
da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za
granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”.
56
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408).
57
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 roku, sygn. P 19/07
(Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1188).
Fragment wyroku brzmi: ,,Kwestionowana regulacja nie prowadzi też do
"ukrytego" wywłaszczenia. Konstytucja gwarantuje jedynie standard minimum,
a więc to, że w ustawie nie można dziedziczenia zlikwidować (a takie próby zna
historia prawa, bo podejmowano je w początkach istnienia Związku
Radzieckiego). O takiej sytuacji można by było mówić, gdyby ustawodawca
drastycznie ograniczył krąg spadkobierców ustawowych, wyłączając z niego
małżonka albo zstępnych spadkobiercy, a więc osoby najbliższe. Obowiązująca
regulacja nie idzie jednak tak daleko. Niezaliczenie do kręgu spadkobierców
ustawowych rodzeństwa rodziców mieści się w konstytucyjnych ramach
swobody ustawodawcy”.
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takiej regulacji na określonym stopniu typowości i racjonalności
postanowień spadkodawcy”. Ponadto w przypadku dziedziczenia
ustawowego ustawodawca ma zdecydowanie większy zakres swobody
niż w przypadku dziedziczenia testamentowego, ponieważ w sytuacji
dziedziczenia ustawowego ustanowiona przez ustawodawcę regulacja ma
za zadanie nie tylko chronić własność prywatną, ale także, czy wręcz
przede wszystkim porządkować stosunki majątkowe. Mimo licznych
postulatów doktryny, z których jasno wynika, że należy rozszerzyć krąg
powołanych do dziedziczenia krewnych spadkodawcy, Trybunał
Konstytucyjny uprawniony jest jedynie do badania zgodności danych
regulacji z Konstytucją, a nie określania celowości i słuszności danych
norm prawnych. Tym samym, nawet jeżeli dana norma jest wadliwa
aksjologicznie i niesłuszna nie przesądza to o jej zgodności bądź
niezgodności z Konstytucją RP. Tym samym gmina ma prawo do
dziedziczenia nawet w przypadku, gdy chwili otwarcia spadku dożyła
dalsza rodzina spadkodawcy, która jednak nie została ujęta w katalogu
osób powołanych do dziedziczenia.
5. Dziedziczenie ustawowe przez gminę – prawo Unii Europejskiej
Do niedawna problem dziedziczenia majątku należącego m.in. do
apatrydów, obywateli innego państwa zamieszkujących w Polsce czy też
obywateli polskich zamieszkałych za granicą regulowały przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe58 (dalej p.p.m.).
Jednakże odnoszące się do dziedziczenia regulacje art. 64-66 p. p. m.
zostały uchylone59. Mają one zastosowanie tylko i wyłącznie w sprawach
spadkowych po osobach zmarłych przed 17 sierpnia 2015 roku albo
w ,,sprawach spadkowych po osobach zmarłych od 17.8.2015 r.
w sytuacji konieczności oceny skutków rozrządzeń na wypadek śmierci
sporządzonych przed tą datą” 60 . Od dnia 17 sierpnia 2015 roku m.in.
w ww. przypadkach zastosowanie mają regulacje Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych
58

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe ( t. j. Dz. U.
2015 poz. 1792).
59
Ww. regulacje zostały uchylone art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1137).
60
Komentarz do art. 66a p.p.m. [w]: K. Osajda (red.), Prawo prywatne
międzynarodowe. Komentarz, 2015, Legalis.

394

K. Świątczak: Gmina jako spadkobierca ustawowy w doktrynie i orzecznictwie

dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego
poświadczenia spadkowego61, co wprost wynika z art. 66a p.p.m62. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia: ,,Jeżeli na podstawie prawa właściwego dla
dziedziczenia na mocy niniejszego rozporządzenia nie ma spadkobiercy
ani zapisobiercy co do żadnych składników majątku na podstawie
rozrządzenia na wypadek śmierci, ani osoby fizycznej powołanej do
spadku na podstawie ustawy, stosowanie prawa tak ustalonego nie
wyklucza uprawnienia państwa członkowskiego lub podmiotu
wyznaczonego w tym celu przez to państwo członkowskie do przejęcia
na mocy prawa tego państwa składników majątku spadkowego
położonych na jego terytorium, pod warunkiem, że wierzyciele są
uprawnieni do ubiegania się o zaspokojenie swoich roszczeń ze
wszystkich składników majątku spadkowego”. Przepis ten dotyczy tzw.
,,majątku bezdziedzicznego”. Pojęcie to oznacza sytuację, w której brak
jest rozporządzenia testamentowego oraz spadkobierców ustawowych
będących osobami fizycznymi, co w konsekwencji doprowadza do
dziedziczeni przez podmioty publiczne. W polskiej doktrynie
sformułowanie ,,majątek bezdziedziczny” znane jest od lat i oznacza
sytuację, w której w braku spadkobierców ustawowych i testamentowych
dziedziczy gmina albo Skarb Państwa63. Państwo członkowskie ma uprawnienia do składników majątku spadkowego pod warunkiem, że znajdują
się one na jego terytorium. Ma prawo zarówno do rzeczy ruchomych, jak
i nieruchomości64. Jednakże w sytuacji, gdy regulacje umów dwustronnych stanowią inaczej, regulacje rozporządzenia mogą nie mieć

61

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4
lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i
wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów
urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str.
107, z późn. zm.).
62
Treść artykułu 66a p.p.m. brzmi: ,,Prawo właściwe dla spraw spadkowych
określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z
dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i
wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów
urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str.
107, z późn. zm.)”.
63
Komentarz do art. 33 [w]: M. Załucki (red.), Unijne Rozporządzenie spadkowe
Nr 650/2012. Komentarz. Warszawa 2015, Legalis.
64
Ibidem.
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zastosowania65, 66. Państwo członkowskie nie musi bowiem przejmować
majątku spadkowego znajdującego się na jego terytorium. Jednakże
w kwestiach spornych regulacje rozporządzenia mają pierwszeństwo.
Tym samym gmina może stać się spadkobiercą także w sytuacji, gdy
obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie ma
spadkobierców ustawowych będących osobami fizycznymi, a część
składników jego majątku znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (pod warunkiem, że dana gmina była ostatnim miejscem
zamieszkania spadkodawcy). Odpowiednio fiskus danego państwa
członkowskiego może przejąć znajdujące się na jego terytorium składniki
majątku67.
Regulacja ta może wzbudzać pewne kontrowersje wobec
poglądów wybitnych przedstawicieli doktryny polskiej m.in. prof.
Maksymiliana Pazdana, z których jasno wynika, że majątek spadkowy
powinien być niepodzielny. Rozwiązanie przyjęte w art. 33 ww.
rozporządzenia do złudzenia przypomina regulację zawartą w art. 27
dekrety z dnia 8 października 1946 r. - Prawo spadkowe. Według prawa
unijnego państwo członkowskie może bowiem przejąć część majątku
spadkowego znajdującego się na jego terytorium. Podobnie w prawie
spadkowym z 1946 roku nieruchomość znajdująca się na terenie danej
65

Ibidem. Przykładem jest Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 26
stycznia 1993 r. (Dz.U. 1994 nr 35 poz. 130).
66
,,Mimo pierwszeństwa stosowania rozporządzenia, między krajami
członkowskimi nadal mogą być stosowane np. umowy dwustronne. Jeśli mienie
ruchome po obywatelu Litwy jest położone w Polsce, a sprawa spadkowa jest
rozpatrywana przez litewski sąd (spadkodawca wskazał prawo litewskie jako
prawo kraju, którego ma obywatelstwo), to zgodnie z art. 41 umowy między
Polską a Litwą w razie braku spadkobierców mienie ruchome przypada właśnie
Litwie” [w]: Komentarz do art. 33 [w]: M. Załucki (red.), op. cit.
67
Por. w szczególności Komentarz do art. 33 [w]: K. Osajda (red.),
Rozporządzenie spadkowe 650/2012. Komentarz, Legalis. Fragment brzmi:
,,Przykład: spadkodawca, obywatel Polski i Niemiec, posiadający ostatnie
miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu umiera w grudniu 2015 r., nie
pozostawiwszy rozrządzeń na wypadek śmierci, małżonki ani krewnych
powołanych do dziedziczenia ustawowego. Pozostawia majątek spadkowy w
Polsce, Niemczech i w Austrii. Na warunkach określonych w komentowanym
przepisie fiskus niemiecki i austriacki mogą dokonać przejęcia majątku
położonego na terenie danego kraju i wyprzeć w tym zakresie Gminę Wrocław,
dziedziczącą spadek zgodnie z prawem polskim jako statutem spadkowym”.
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gminy przypadała tejże gminie, mimo faktu, iż spadkodawca miał
ostatnie miejsce zamieszkania w innej gminie. Jednakże z regulacji prawa
unijnego nie wynika obowiązek, a jedynie prawo do przejęcia części
majątku spadkowego znajdującego się na terytorium danego państwa
członkowskiego. Tym samym unijny ustawodawca nie wyklucza
możliwości zastosowania innych regulacji np. tych wynikających z umów
bilateralnych68.
Podsumowanie
Regulacje ustawowe dotyczące dziedziczenia przez gminę
w przypadku braku spadkobierców ustawowych są bardzo skromne
i mogą budzić kontrowersje. Zasada dziedziczenia przez gminę
ostatniego miejsca zamieszkania może z praktycznego punktu widzenia
stwarzać ogromne problemy w kwestii zarządzania dziedziczonymi
nieruchomościami, jeżeli znajdują się one na terytorium innej gminy.
Ponadto regulacje art. 1023 k.c. nie zabezpieczają całkowicie interesów
gminy, ponieważ prawo egzekwowania należności przypada
wierzycielowi hipotecznemu, a ograniczenia odpowiedzialności dłużnika
wynikające z prawa spadkowego nie mają w tym przypadku
zastosowania. Mimo ww. wątpliwości regulacje dotyczące dziedziczenia
przez gminę są w dużej mierze trafne, co wynika z faktu, iż ustawodawca
polski w ciągu ostatnich kilkunastu lat wprowadzał jedynie niewielkie
korekty dotyczące ww. przepisów, a większość kontrowersji dotyczących
dziedziczenia przez gminę nie wynika z faktu, iż gmina jest spadkobiercą
ustawowym, a z faktu, iż wielu przedstawicieli doktryny uważa
ustawowy katalog krewnych powołanych do dziedziczenia za zbyt wąski.
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cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2015 poz. 1137).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe ( t. j. Dz. U.
2015 poz. 1792).
Orzeczenia:
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 czerwca 1964 r., III
CR 81/64, Legalis.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2016 r.
sygn. III CZP 96/15, Legalis.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. P 19/07,
(Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1188).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14
października 2010 r., sygn. III SA/Kr 985/10, Legalis.
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Zasada subsydiarności w polskim systemie
konstytucyjnym w kontekście działalności samorządu
terytorialnego
Principle of subsidiarity in the Polish constitutional system in the
context of the activity of local self-government

Abstrakt
Subsydiarność nie jest pojęciem nowym w doktrynie prawa. Jej
genezy można upatrywać się przede wszystkim w społecznym nauczaniu
Kościoła Katolickiego. Zgodnie z tą regułą, procesy decyzyjne
w państwie powinny być lokowane jak najniżej - tam, gdzie poznanie
problemu jest jak najlepsze i jak najbardziej doniosłe. W odniesieniu do
tworzenia systemu ustrojowego państwa, zasada to oznacza przekazanie
kompetencji do wykonywania zadań z poziomu makro, do wspólnot
lokalnych - jednostek administracyjnych na najniższym poziomie. Zasada
pomocniczości została wprowadzona w preambule Konstytucji RP
z 1997 r. Konsekwencją spójności systemu było przyjęcie w art. 15
ustawy zasadniczej i wdrożenie po raz pierwszy w historii Polski, zasady
decentralizacji władzy publicznej. Trybunał Konstytucyjny w swoim
orzecznictwie wielokrotnie podkreślał rolę, jaką przypisuje się tej
dyrektywie prawnej. Zawarcie zasady pomocniczości w ustawie
zasadniczej było asumptem do zmian w zakresie umacniania
i reorganizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Rozdział ten jest
próbą podsumowania istnienia zasady pomocniczości w demokratycznym
państwie prawnym. Charakterystyka ta ma na celu ocenę, dotyczącą
funkcjonowania subsydiarności w Polsce.
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Abstract
Subsidiarity is not a new concept in the doctrine of law. Its origin
can be seen primarily with the social teaching of the Catholic Church.
According to this rule, the decision-making processes in the state should
be placed as low as possible - where the problem is best understood and
most important. As regards the constitution of the state system, this
principle means delegation of competence to carry out tasks from the
macro level, to the local communities - the lowest administrative units.
The principle of subsidiarity was introduced in the preamble of the
Constitution of the Republic of Poland in 1997. The consequence of the
coherence of the system was the adoption of Art. Article 15 of the Basic
Law introduced for the first time in the history of Poland the principle of
decentralization of public authority. The Constitutional Tribunal has
repeatedly emphasized in its case law the role attributed to this directive.
Conclusion of the principle of subsidiarity in the basic law was
a consequence of changes in the consolidation and reorganization of local
self-government in Poland. This chapter attempts to summarize the
existence of subsidiarity in a democratic state. This feature aims at
assessing the functioning of subsidiarity in Poland.
Key words:
Local self-government entities, subsidiarity principle, subsidiarity,
Constitution of the Republic of Poland, decentralization

I. Wprowadzenie
Subsydiarność nie jest pojęciem nowym w doktrynie prawa. Jest
to zagadnienie wielokrotnie omawiane przez prawników zajmujących się
organizacją życia ustrojowego. Niejako nowe tchnienie w ujęciu tego
pojęcia wprowadziła Unia Europejska i wskazywana w niej zasada
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pomocniczości. Zauważyć jednak należy, że jej genezy można upatrywać
się przede wszystkim w społecznym nauczaniu Kościoła Katolickiego1.
Zasada subsydiarności wskazuje, że tam gdzie subsystem może
działać w sposób nieskrępowany i efektywny, tam suprasystem powinien
pozostawać bezczynny i oddawać mniejszym jednostkom możliwość
funkcjonowania. Zgodnie z tą regułą, procesy decyzyjne w państwie
powinny być lokowane jak najniżej - tam, gdzie poznanie problemu jest
jak najlepsze i jak najbardziej doniosłe. Centralizacja decyzji powoduje
bowiem nie tylko złe rozeznanie w środkach dążących do rozwiązania
problemu, ale także może odznaczać się dużą dozą niedogodności dla
wspólnoty lokalnej. Przenoszenie ośrodka decyzyjnego na niższe
szczeble decyzyjne powodować ma w rezultacie podejmowanie lepszych
decyzji, które będą wykonywane w sposób bardziej efektywny2.
W odniesieniu do tworzenia systemu ustrojowego państwa,
zasada ta oznacza przekazanie kompetencji do wykonywania zadań
z poziomu makro, do wspólnot lokalnych - jednostek administracyjnych
na najniższym poziomie. Jednocześnie państwo jest gwarantem
samodzielności w wykonywaniu powierzonych kompetencji. Ingerencja
jednostek wyższego rzędu jest konieczna wyłącznie wtedy, gdy podmioty
mniejsze, własnymi siłami nie radzą sobie z wykonywaniem danego
zagadnienia. Władza państwowa rzędu najwyższego pełni tutaj rolę
drugorzędną, czyli zgodnie z etymologią - pomocniczą. Istotą
omawianego zagadnienia jest z jednej strony pobudzenie efektywności
obywateli i ich wspólnot. Z drugiej zapewnia ona balans pomiędzy
władzą centralną a władzą lokalną3.
W Konstytucji RP4, zasada subsydiarności pojawiła się już w preambule. Jej istnienie można także wywodzić z rozdziału VII,
poświęconemu samorządowi terytorialnemu. W rezultacie uchwalenia

1

A. Feja-Paszkiewicz, Zasada pomocniczości a samorząd terytorialny, "Zeszyty
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"
2008, nr 4, s. 21.
2
Ibidem, s. 23.
3
D.E. Maldonado, Human rights solidarity and subsidiarity, "Essays Toward a
Social Ontology" 1997, s. 227.
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483).
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Konstytucji RP z 1997, zostały przyjęte także ustawy samorządowe 5 .
Reforma podziału terytorialnego państwa była właśnie kontestacją
przyjętej zasady pomocniczości. Celem niniejszego rozdziału jest
wyeksplikowanie tego, jaki wpływ miał rozwój zasady subsydiarności na
funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce.
II. Konstytucyjne aspekty wprowadzenia zasady subsydiarności
Zasada pomocniczości została wprowadzona w preambule
Konstytucji RP z 1997 r. Konsekwencją spójności systemu było
przyjęcie w art. 15 ustawy zasadniczej i wdrożenie po raz pierwszy
w historii Polski zasady decentralizacji władzy publicznej. Jest ona
emanacją zasadniczego podziału państwa, zaś utworzenie jednostek musi
nastąpić w taki sposób, aby zapewniona została ich zdolność do
wykonywania zadań publicznych 6 . Na mocy trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa zostało w naszym ustroju wprowadzonych 16
województw, a także powiaty i gminy. Wyeksplikowania wymaga fakt,
że aż do 1999 r. podział terytorialny był dwustopniowy (bez udziału
powiatów), a województw było 49. Ten fakt tym bardziej podkreśla, że
dopiero po uchwaleniu Konstytucji z 1997 roku, która do obrotu
prawnego wprowadziła zasadę sybsydiarności oraz decentralizacji,
możliwym stało się dokonanie efektywnej i skutecznej reorganizacji
samorządu7.
W doktrynie podkreśla się fakt, że dla implementacji zasady
pomocniczości
koniecznym
jest
wprowadzenie
rozwiązań
decentralizacyjnych. Im decentralizacja ośrodków decyzyjnych jest dalej
posunięta, tym lepsze efekty i skuteczniejsze wdrożenie powyższych
zasad8. Wskazuje się, że najbardziej przyjaznym systemem dla realizacji
subsydiarności jest państwo federalne jak np. Szwajcaria. W państwach
unitarnych, jak Polska (por. art. 3 Konstytucji RP), zasada ta musi
uwzględniać pewną założoną centralizację zadań publicznych. Pomimo
5

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. nr 91,
poz. 578 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm).
6
Por. art. 15 Konstytucji RP.
7
A. Pawłowska, S. Grabowska, Zasada pomocniczości. Wymiar europejski,
narodowy, regionalny i lokalny, Rzeszów 2011, s. 21-53.
8
B. Eichhorn, Zasada subsydiarności w wybranych państwach Unii
Europejskiej, Chorzów 2014, s. 24.
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tego pewnego utrudnienia, należy stwierdzić, że w naszym kraju
ustrojodawca w sposób maksymalny ukształtował gwarancje pozytywne
dla pomocniczości. Zgodnie z art. 162 ust. 2 Konstytucji RP, może ona
być subdelegowana i dalej rozwijana poprzez tworzenie jednostek
niższych niż samorząd terytorialny9. Dzięki zapisom zawartym w ustawie zasadniczej z 1997 roku możemy mówić o skutecznym wdrażaniu
pomocniczości, która przecież była znana w prawodawstwie państw
europejskich już wcześniej. Normy konstytucyjne nie tylko
determinowały powstawanie nowego systemu i tworzyły warunki, które
pozwalały na uczestniczenie obywatelom w tworzeniu wspólnoty
lokalnej. Zasada ta była dyrektywą, która wyznaczała jakościowe cele do
osiągnięcia przez ustawodawcę i pozwalała na usprawnienie nowej
struktury.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina 10 .
W doktrynie przyjęło się klasyfikowanie gminy i powiatu jako szczebla
lokalnego samorządu, zaś województwo jako szczebel regionalny. Bez
względu jednak na miejsce w strukturze, wszystkim jednostkom
samorządu terytorialnego zapewnia się możliwość wykonywania zadań
publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na tą
odpowiedzialność składają się chociażby takie elementy jak: osobowość
prawna, własność i inne prawa rzeczowe oraz możliwość prowadzenia
gospodarki finansowej na podstawie budżetu. Na podstawie art. 165 ust.
2 Konstytucji RP oraz przepisów ustaw samorządowych podlega
ochronie sądowej11. Oczywiście zwrócić uwagę należy także na fakt, że
struktura
administracyjna
województwa
łączy
administrację
samorządową i rządowa. Jest ona zespolona w jednym urzędzie i pod
jednym zwierzchnikiem12. Takie rozwiązanie czyni województwo jednocześnie najniższym szczeblem administracji państwowej. Przykładem
organizacyjnego pogłębiania realizacji zasady subsydiarności jest
chociażby przewidziana w art. 5 ust. 1 UstSamGmin możliwość
powoływania jednostek pomocniczych w gminie. Są nimi sołectwa,
dzielnice, osiedla oraz inne - np. gmina znajdująca się na terenie miasta13.
9

A. Pawłowska, S. Grabowska, Op. cit., s. 21-53.
Por. art. 164 ust. 1 Konstytucji RP.
11
Por. art. 2 ust. 3 UstSamGmin, art. 2 ust. 3 UstSamPowiat oraz art. 6 ust. 3
UstSamWoj.
12
Por. art. 3 UstSamWoj.
13
Tworzy je Rada Gminy w formie uchwały zasięgając opinii mieszkańców, lub
podejmując działanie na podstawie ich inicjatywy. Por. art. 35-37b
UstSamGmin.
10
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Ratio legis takiego rozwiązania opiera się na założeniu, iż pomimo
wyodrębnionej, względnie spójnej wspólnoty lokalnej jaką jest gmina,
mogą na jej terenie występować grupy różnych interesów, które mogą
posiadać zindywidualizowane potrzeby. Dla próby realizacji tychże
partykularnych zadań, mogą zostać powołane mniejsze jednostki lokalne,
których działanie także będzie niewątpliwym rozwojem zasady
pomocniczości
względem
suprasystemu.
Koniecznym
do
wyeksplikowania jest fakt, że struktura samorządu terytorialnego nie
tworzy porządku hierarchicznego podporządkowania. Taki stan rzeczy
potwierdza chociażby ustawa o samorządzie województwa, która
stwierdza, że organy samorządu województwa nie stanowią wobec
powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami
wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym14.
Nadzór
nad
działalnością
poszczególnych
jednostek
15
samorządowych jest powierzony Prezesowi Rady Ministrów . Sprawuje
on pieczę w zakresie legalności i praworządności działania jst.
W odniesieniu do spraw finansowych, uprawnienie to zostało przyznane
regionalnym izbom obrachunkowym16. Negatywny aspekt gwarancji konstytucyjnej w zakresie zasady subsydiarności wskazuje, że nie można
podejmować interwencji z zakresu nadzoru w przypadkach
nieuzasadnionych ustawowo17. Zgodnie z powyższymi przepisami należy
stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego charakteryzują się dość
dużą autonomią i niezależnością od administracji rządowej. Pomimo
unitarnego charakteru państwa, dzięki zasadzie pomocniczości, samorząd
jest władny do samodzielnego organizowania dużej części życia
publicznego. Jedyne specyficzne rozwiązanie jest spotykane na poziomie
województwa, gdzie administracja samorządowa jest połączona
z aparatem centralnym.
III. Wpływ zasady
terytorialnego

subsydiarności

na

kształt

samorządu

Wcześniej wspomniana autonomia jst nie jest nieograniczona.
Wystarczy wskazać, że model organizacyjny nie jest dowolny dla każdej
z jednostek, a jest odgórnie narzucony przez ustawodawcę. Jednocześnie
14

Por. art. 4 ust. 2 UstSamWoj.
Por. art. 171 ust. 1 Konstytucji RP.
16
Zob. art. 171 ust. 2 Konstytucji RP.
17
Art. 87 UstSamGmin, art. 76 ust. 2 UstSamPowiat oraz art. 78 ust. 2
UstSamWoj.
15
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należy zauważyć, że jest jednolity dla całego państwa. Odwołując się do
art. 169 ust. 4 Konstytucji RP, wywnioskować można, że co prawda
organy stanowiące samorządu terytorialnego mogą określać ustrój
wewnętrzny swojej jednostki, jednakże wyłącznie w granicach
przewidzianych przez ustawę. Zauważyć należy także, że w sposób
jednakowy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego został
ustanowiony czas trwania kadencji, sposób wyboru organów czy
zadania18 . Na podstawie art. 169 ust. 2 Konstytucji RP, organy stanowiące samorządu terytorialnego są wyłaniane w powszechnych
wyborach, które są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu
tajnym. Kadencja tychże organów trwa 4 lata. Odrębnym unormowaniom
ustawowym została pozostawiona kwestia powoływania aparatu
wykonawczego jst19. Pomimo prawnej możliwości powoływania egzekutywy lokalnej poprzez organy stanowiącej, od 2002 roku organy
wykonawcze gminy pochodzą z wyborów powszechnych. Zarząd
powiatu oraz województwa jest powoływany przez organy stanowiące20.
Oddanie możliwości powoływania w bezpośrednich wyborach organu
wykonawczego jest przejawem organizacyjnej realizacji zasady
pomocniczości. Piastun takiego organu nie tylko posiada większą
legitymację do wykonywania swoich zadań, ale także może w sposób
nieskrępowany realizować powierzone mu przez społeczność lokalną
zadania. Taki zabieg jest jednocześnie wyrazem dążenia do lokowania
procesów decyzyjnych jak najniżej w strukturze publicznej.
W podstawowej jednostce samorządowej, jaką jest gmina, która
wykonuje jak najwięcej zadań blisko obywateli, taka decentralizacja
wydaje się bardzo ważnym elementem.
Wyeksplikować należy także, że samodzielność jst jest
ograniczona w zakresie samodzielności w stanowieniu aktów prawa
miejscowego oraz możliwości dzielenia, tworzenia oraz reorganizacji
granic swojego terytorialnego obowiązywania. Względnie duża
autonomia więc spotyka się tutaj, z poddaniem dość rygorystycznemu
nadzorowi ze strony administracji centralnej21.
Implementacja zasady subsydiarności wymagała wskazówek
w formie dyrektyw sformułowanych przez Trybunał Konstytucyjny.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, państwo nie powinno wykonywać
18

Por. art. 169 ust. 1 Konstytucji RP.
Zob. Art. 169 ust. 3 Konstytucji RP.
20
Por. Art. 27 ust. 1 UstSamPowiat oraz art. 32 ust. 1 UstSamWoj.
21
A. Feja-Paszkiewicz., Op. cit., s. 22-26.
19
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zadań, które w sposób bardziej efektywny mogą być realizowane przez
mniejsze wspólnoty obywatelskie. Jednocześnie jednak obowiązkiem
ustawodawcy jest takie ukształtowanie ram prawnych, aby zapewnić
samodzielność jednostkom samorządu terytorialnego i umożliwić
skuteczne zaspokajanie potrzeb mieszkańców tychże jednostek.
Dodatkowo ramy te powinny być w taki sposób ustanawiane, aby
maksymalnie ukształtować przestrzeganie podstawowych wartości
wyrażonych u stawie zasadniczej22. W stosowaniu zasady subsydiarności
TK podkreśla istotę wyważenia interesów ogólnokrajowych oraz
lokalnych, a także rozdzielenia kompetencji poszczególnych szczebli
samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Przy takim
ukształtowaniu powyższej zasady należy uznać, że można przekazać
wspólnocie ponadlokalnej prowadzenie wykonywania zadań publicznych
szczególnie wtedy, gdy rozwiązanie takie miałoby okazać się bardziej
skuteczne niż wtedy, gdyby wykonywała je mniejsza jednostka
organizacyjna23. Jednocześnie wartym podkreślenia wydaje się fakt, że
subsydiarność służąca wzmacnianiu decyzyjności na poziomie mikro, nie
oznacza jednoczesnej rezygnacji z działania władzy publicznej na
poziomie ponadlokalnym, a jedynie ogranicza ją do sytuacji, w których
organy szczebla podstawowego nie są w stanie samodzielnie rozwiązać
problemów24.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że nie można abstrahować od
całokształtu okoliczności towarzyszących decentralizacji, która
warunkuje subsydiarności. Jednakże, jak wskazuje TK decentralizacja nie
wyklucza możliwości wyłączenia ustrojowego pewnej kategorii spraw
wyłącznie dla kompetencji organów centralnych. Takie wyłączenie musi
jednak być racjonalne i zgodne z prawem. Nie powinny one ograniczać
zasady subsydiarności wyłącznie dla realizacji celów politycznych.
Powinny być raczej konstatacją potrzeb realizacji wartości
konstytucyjnych na poziomie makro. Należy zatem uznać, że
przesunięcie kompetencji może następować w górę lub w dół
w zależności od zapotrzebowania systemowego25.

22

Por. Wyrok TK z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt K54/05, OTK ZU 2007
Seria A, nr 3, poz. 25.
23
Por. Wyrok TK z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. akt. K24/02, OTK ZU 2003
Seria A, nr 2, poz. 11.
24
Ibidem.
25
Wyrok TK z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt U5/04, OTK ZU 2006, Seria A, nr
70, poz. 80.
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Trybunał pozostaje na stanowisku, że zasada pomocniczości jest
wyznacznikiem regulacyjnej swobody ustawodawcy, który decyduje się
wkroczyć w kompetencje zastrzeżonych dla samorządu lokalnego.
Innymi słowy, subsydiarność powinna pozostać dyrektywą kierunkową,
nie zaś bezwzględnym wymogiem względem organów centralnych. Nie
można założyć nieograniczonej ekspansji tej zasady, która
powodowałaby konieczność dekoncentracji wszystkich zadań
publicznych26.
O doniosłości problemu świadczy fakt, że samorządy wciąż gubią
się w interpretacji przepisów. Zadania cedowane do poziomu gminy,
często leżą w gestii powiatu, jednakże ten, za pośrednictwem swojego
organu stanowiącego przekazuje je do podstawowej komórki
samorządowej. Problem ten pojawiał się wielokrotnie przed sądami,
chociażby w zakresie organizacji szkół, czy też utrzymywania dróg
lokalnych. Wykonywanie zadań publicznych najczęściej wiąże się
z konkretnymi kosztami, w związku z tym, czasami dochodzi do sytuacji,
w której zachodzi negatywny spór kompetencyjny27.
Podsumowanie
Zasada subsydiarności jest w Polsce obecna już od 26 lat. Na
początku była wyrażonym w ustawie postulatem ramowym. Następnie
została zaimplementowana do Konstytucji RP z 1997 r.,
a w szczególności do jej preambuły. Trybunał Konstytucyjny w swoim
orzecznictwie wielokrotnie podkreślał rolę, jaką przypisuje się tej
dyrektywie prawnej. Zawarcie zasady pomocniczości w ustawie
zasadniczej było asumptem do zmian w zakresie umacniania
i reorganizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Oczywiście,
napotykano problemy w zakresie praktycznej realizacji tego założenia.
Był on związany przede wszystkim z utylitarnością państwa.
Ustawodawca często dość ostrożnie podchodził do możliwości
przekazywania uprawnień do jednostek organizacyjnie najniższych.
Jednocześnie instytucje musiały dostosować się do sposobu wykładni
prawa oraz realizacji jego postanowień. De facto zmiany mentalności, ale
także zwyczaju administracyjnego wymagało przekazywanie coraz
większej samodzielności samorządowi terytorialnemu.

26

Por. Wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie K80/07, OTK ZU 2007 r.,
Seria A, nr 3, poz. 26.
27
Z. Zgud, Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999, s. 21.

408

K. Stępniak: Zasada subsydiarności w polskim systemie konstytucyjnym w
kontekście działalności samorządu terytorialnego

Tendencję pewnego ograniczania posiadanej autonomii
konstytucyjnej można zauważyć w poczynaniach legislatywy.
Ustawodawca szczegółowo uregulował wszelkie kwestie dotyczące
funkcjonowania jst. Przez to niewielka jest odrębność organizacyjna
tychże jednostek. Mimo wszystko samorząd, nie jest wolny od ingerencji
zewnętrznej. Oczywiście odrębną kwestią jest współistnienie
administracji rządowej i samorządowej w województwie. Jednakże także
gminy i powiaty często borykają się z ograniczaniem swoich praw
poprzez ustawodawstwo państwowe.
Mimo wszystko, wydaje się, że należy pozytywnie ocenić
funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Zabieg cedowania
kompetencji lokalnych do jak najmniejszych wspólnot udaje się, a na
poszczególnych polach można mówić nawet o zaawansowanej
współpracy. Nie tylko na poziomie jst - obywatel, ale także administracja
centralna - samorząd. Obecnie wspólnoty lokalne mogą uczestniczyć
w większości prac dotyczących ich funkcjonowania.
Jednocześnie nie jest łamany zakaz nadmiernej kontroli
i ingerencji w sprawy samorządowe, który istnieje na podstawie ustaw
dotyczących poszczególnych samorządów. Nadzór możliwy jest
wyłącznie dla sprawdzenia działalności jednostek z prawem.
Jednocześnie przepisy nakazują udzielanie sobie pomocy pomiędzy
poszczególnymi szczeblami administracji, w tym także tej finansowej zarówno w zakresie horyzontalnym, jak i wertykalnym. W tym zakresie
także widoczny jest aspekt pozytywny subsydiarności.
Pomocniczość stała się punktem determinującym obecne funkcje
samorządu. Ta konstytucyjna zasada na tyle zakorzeniła się w systemie
prawa publicznego, że obecnie jest realizowana na wysokim poziomie.
Oczywiście, można mieć zastrzeżenia, w szczególności w sytuacjach
spornych pomiędzy poszczególnymi samorządami. Mając jednak na
względzie historię naszego państwa, a także jego utylitaryzm, należy
stwierdzić, że subsydiarność została pozytywnie przyjęta przez komórki
organizacyjne państwa. Pozwoliła obywatelom na współuczestniczenie
w procesach decyzyjnych, przez co mają oni większy wpływ na
kształtowanie nie tyle wizji politycznej, co realnych spraw w swoich
lokalnych ojczyznach.
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