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Od redaktora opracowania

N

iniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i stanowi pierwszy przejaw działań podejmowanych w jej ramach. Jest ono wynikiem
pracy autorów wymienionych na karcie tytułowej i stanowi ich wspólne dzieło. Koncepcja układu i podejścia do prezentowanych zagadnień została wypracowana w toku wewnętrznej dyskusji
zespołu autorskiego. Korzystał on również z uwag i komentarzy Pani Katarzyny Karaś – kierownika Zespołu Projektu w MSWiA oraz Pana Tomasza Potkańskiego – kierownika projektu w
MSWiA, poczynionych do wstępnej wersji koncepcji tego opracowania. Tym niemniej całkowitą
odpowiedzialność za ostateczną wersję ponoszą jego autorzy.
Opracowanie to jest studium prawnym, opisującym stan normatywny ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej oraz określającym zadaniowo-kompetencyjny zakres działania jednostek samorządu terytorialnego i terytorialnej administracji rządowej. W opracowaniu tym, mającym charakter syntezy, obejmującym wszystkie
najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem administracji, ale nie roszczącym sobie
prawa do wyczerpującego przedstawienia tych zagadnień, w sposób szczególny zwrócona została uwaga na fundamentalne zasady, wymogi, warunki i instytucje prawne kształtujące polski
model administracji terytorialnej. Tworzą one swoiste „warunki brzegowe", których uwzględnienie jest niezbędne przy projektowaniu zmian modernizujących polską administrację. Pod
tym też kątem został skonstruowany układ opracowania, zawierającego dwie części. Pierwsza
– obejmująca rozdziały 1-7 – odnosi się do wszystkich struktur administracji publicznej, ma
zatem swoiście uniwersalny charakter i przedstawia: klasyczne instytucje ustrojowe (rozdziały
1 i 2), instrumenty współpracy administracji publicznej (wewnątrz niej i z podmiotami zewnętrznymi – rozdział 3), kwestie pracownicze w administracji (rozdział 4), aspekty antykorupcyjne
i etyczne w działalności administracji (rozdział 5), zagadnienia proceduralne (rozdział 6) oraz
podstawy i instrumenty finansowego zarządzania w administracji (rozdział 7).
W drugiej części przedstawiony został obecny obraz podziału zadań i kompetencji pomiędzy
poszczególnymi podmiotami terytorialnej administracji: samorządem terytorialnym – gminą
(rozdział 8), powiatem (rozdział 9), samorządem województwa (rozdział 10) oraz administracją
rządową, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wojewody (rozdział 11). Podobnie jak w części pierwszej, istniejący podział zadań nie jest krytycznie analizowany, lecz funkcjonalnie opisywany jako fragment obowiązującego systemu prawnego.
W strukturze tej części nie przewidziano odrębnego fragmentu poświęconego miastu na prawach powiatu. Jest to bowiem nadal gmina miejska, posiadająca równocześnie uprawnienia
i obowiązki powiatu. Wykonuje zatem sumę zadań przewidzianych dla samorządu lokalnego:
gminnego i powiatowego. Jeżeli zatem w tekście opracowania jest mowa o: 1) wójcie – pod tym
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terminem należy rozumieć również burmistrza i prezydenta miasta, w tym miasta na prawach
powiatu, 2) staroście – pod tym terminem należy rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu, 3) radzie gminy – pod tym terminem należy rozumieć również radę miasta, w tym
miasta na prawach powiatu, 4) radzie powiatu – pod tym terminem należy rozumieć również
radę miasta na prawach powiatu, 5) zarządzie gminy – pod tym terminem należy rozumieć
również zarząd miasta, w tym miasta na prawach powiatu, 6) zarządzie powiatu – pod tym
terminem należy rozumieć również zarząd miasta na prawach powiatu.
Zaproponowany sposób podziału omawianych materii, a także metoda prezentacji nawiązują do przewidzianych w Programie Rozwoju Instytucjonalnego obszarów zarządzania oraz ich
wewnętrznej konstrukcji i treści. Program ten zakłada przeprowadzenie analizy instytucjonalnej i funkcjonalnej obecnie funkcjonujących jednostek administracji terytorialnej, a następnie
przygotowanie, dla każdego z uczestników Programu (gmin, powiatów, województw i wojewodów), planu modernizacyjnego, nazwanego planem rozwoju instytucjonalnego. Konstrukcja tego
opracowania pozwala osobom przygotowującym powyższe analizy i plany odnaleźć niezbędny
opis prawny danej instytucji czy zadania zarówno z punktu widzenia rozwiązań wspólnych (uniwersalnych) dla wszystkich kategorii jednostek administracyjnych i wyrażających założenia zasadniczej koncepcji polskiej administracji terytorialnej (w części pierwszej), jak i rozwiązań
odnoszących się do poszczególnych typów jednostek (stopni samorządu terytorialnego lub postaci administracji rządowej) w płaszczyźnie konkretnych rodzajów zadań i kompetencji (w części drugiej). Służy temu również system wewnętrznych odsyłaczy.
W opracowaniu tym uwzględniono dorobek legislacyjny III kadencji parlamentu RP, obejmujący ustawy opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2001 roku.
W celu uproszczenia i nadania przejrzystości wywodom wprowadzono system skrótowego
oznaczania wielokrotnie cytowanych ustaw. W pierwszym wykazie zamieszczono wszystkie skrócone nazwy ustaw w porządku alfabetycznym, a także inne powszechnie stosowane skróty, natomiast w drugim zostały podane wszystkie cytowane akty prawne w porządku chronologicznym
(w pełnym brzmieniu i z miejscem publikacji). Trzecia lista obejmuje podstawowe pozycje literatury, które zostały wykorzystane przy pisaniu tego opracowania.
prof. dr hab. Mirosław Stec
15 grudnia 2001 roku
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Wykaz skrótów:

OdpU - ustawa z dnia 27.06.1997 r. o odpadach

Ustawy:

OgrDziałGospU - ustawa z dnia 21.08.1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne

AdmRządWojU - ustawa z dnia 5.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie

OrdPodU - ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

BiblU - ustawa z dnia 27. 06. 1997 r. o bibliotekach

OrgProwKultU - ustawa z dnia 25. 10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

DochSamTerU - ustawa z dnia 26.11.1998 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001
DrPublU - ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

PolU - ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji

EurKarta - Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

PomPublU - ustawa z dnia 30.06.2000 r. o warunkach,
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców

FinGminU- ustawa z dnia 10. 12.1993 r. o finansowaniu
gmin

PomSpołU - ustawa z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej

FinPublU - ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych

PostEgzAdmU - ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

GospKomU - ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce
komunalnej

PowszUbezpZdrU - ustawa z dnia 6. 02. 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

GospNierU - ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami

PracOgrDziałkU - ustawa z dnia 6. 05. 1981 r.
o pracowniczych ogrodach działkowych

InspSanU - ustawa z dnia 14. 03. 1985 r. o Inspekcji
Sanitarnej

PracSamU - ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach
samorządowych

InspWetU - ustawa z dnia 24. 04. 1997 r. o zwalczaniu
chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej

PracUrzPaństwU - ustawa z dnia 16.09.1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych

Kc - Kodeks cywilny

PrEnerg - ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne

Kk - Kodeks karny

PrGeodKart - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Kp - Kodeks pracy
Kpa - Kodeks postępowania administracyjnego
Ksh - Kodeks spółek handlowych
KompetAdmRefU - ustawa z dnia 24.07.1998 r.
o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej - w związku z reformą
ustrojową państwa
KultFizU - ustawa z dnia 18. 01. 1996 r. o kulturze
fizycznej
MuzeaU - ustawa z dnia 21. 11. 1996 r. o muzeach
ObligU - ustawa z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach

PrBud - ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

PrGeolGórn - ustawa z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze
PrOchrŚr - ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska
PrWod - ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne
PSPU - ustawa z dnia 24.08.1991 o Państwowej Straży
Pożarnej
PWRefAdmU - ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

OchrInfNU - ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych

PWSamGminU - ustawa z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych

OchrLokU - ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw
lokatorów

RefLokU - ustawa z dnia 15.09.2000 r. o referendum
lokalnym

OchrPpożU - ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

RegIObrU - ustawa z dnia 7.10.1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych
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RehZawNiepełnU - ustawa z dnia 27. 08. 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
RozwRegU - ustawa z dnia 12.05.2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego
SamGminU - ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie
gminnym
SamKolOdwU - ustawa z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
SamPowU - ustawa z dnia 5.06.1988 r. o samorządzie
powiatowym
SamWojU - ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie
województwa
SłCywU - ustawa z dnia 18.12.1998 r. o służbie cywilnej
SystOśwU - ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
ZagPrzU - ustawia z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
ZamPublU - ustawa z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach
publicznych
ZatrBezrobU - ustawa z dnia 14. 12. 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu
ZOZU - ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej
Pozostałe skróty:
adm. - administracyjny
art. - artykuł
cyt. - cytowany
cz. - część
dot. - dotyczy
DzU - Dziennik Ustaw
GUC - Główny Urząd Ceł
GUS - Główny Urząd Statystyczny
j.s.t. - jednostka samorządu terytorialnego
jw. - jak wyżej
KFM - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
lit. - litera
m.in. - między innymi
min. - minister
nast. - następny
nin. - niniejszy
np. - na przykład
nr - numer
NSA - Naczelny Sąd Administracyjny
NSRR - Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego
orz. - orzeczenie
PKB - produkt krajowy brutto
pkt - punkt
por. - porównaj
poz. - pozycja
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późn. zm. - późniejsze zmiany
publ. - publikowany
r. - rok
r.i.o - regionalne izby obrachunkowe
RM - Rada Ministrów
rozp. - rozporządzenie
RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich
s. - strona
s. c. - służba cywilna
s.k.o. - samorządowe kolegia odwoławcze
SN - Sąd Najwyższy
t. - tom
tj. - to jest
TK - Trybunał Konstytucyjny
tzn. - to znaczy
tzw. - tak zwany
uchw. - uchwała
UE - Unia Europejska
UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ust. - ustęp
w zw. - w związku
WNPR - Wstępny Narodowy Plan Rozwoju na lata
2000-2002
wg - według
wyd. - wydanie
z.o.z. - zakład opieki zdrowotnej
z późn. zm. - z późniejszymi zmianami
zarz. - zarządzenie
zd. - zdanie
zm. - zmiany
zob. - zobacz

Wykaz aktów prawnych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15
października 1985 r., umowa międzynarodowa, publ. pol.
DzU z 1994 r. nr 124, poz. 607
ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,
DzU nr 22, poz. 162 z późn. zm.
ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, DzU nr 39, poz. 311 z późn. zm.
dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach
w celu zwalczania klęsk żywiołowych, DzU nr 23, poz. 93
z późn. zm.
ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, tekst jednolity: DzU z 1963 r. nr 59, poz. 328
z późn. zm.
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 23, poz. 295
z późn. zm.
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ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy,
DzU nr 27, poz. 170 z późn. zm.

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej,
tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.

ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim,
tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 28, poz. 353 z późn. zm.
ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury,
tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 98, poz. 1150 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych, DzU nr 28, poz. 169 z późn. zm.
ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób
zakaźnych, DzU nr 50, poz. 279 z późn. zm.
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU
nr 16, poz. 93 z późn. zm.
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jednolity: DzU z 1991 r.
nr 36, poz. 161 z późn. zm.
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, tekst jednolity: DzU z 1992 r. nr 4,
poz. 16 z późn. zm.
ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, DzU nr 29, poz. 245 z późn. zm.
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia DzU nr 12, poz. 116 z późn. zm.
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, tekst jednolity: DzU z 2001 r.
nr 87, poz. 960
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst
jednolity: DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.
ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne,
DzU nr 38, poz. 230 z późn. zm.
ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach
działkowych, tekst jednolity: DzU 1996 r. nr 85, poz. 390
z późn. zm.
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych, tekst jednolity: DzU z 1991 r. nr 18 poz. 80
z późn. zm.
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
tekst jednolity: DzU z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późn. zm.
ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 86,
poz. 953
ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym,
DzU nr 66, poz. 297 z późn. zm.
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,
tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 50, poz. 601

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 66, poz. 750 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego, DzU nr 36, poz. 180 z późn. zm.
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, DzU
nr 30, poz. 158 z późn. zm.
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, DzU
nr 29, poz. 154 z późn. zm.
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 100, poz. 1086
z późn. zm.
ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych,
DzU nr 35, poz. 195 z późn. zm.
ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, DzU nr 35,
poz. 194 z późn. zm.
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
tekst jednolity: DzU z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.
ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, DzU nr 21, poz. 124 z późn. zm.
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity:
DzU z 2000 r. nr 101, poz. 1092 z późn. zm.
ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, DzU nr 32, poz. 191 z późn. zm.
ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji
Rynku Rolnego, tekst jednolity: DzU z 1997 r. nr 142,
poz. 951 z późn. zm.
ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU nr 78, poz. 462 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, DzU
z 1991 r. nr 2, poz. 5 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej,
tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.
ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, tekst jednolity: DzU z 1997 r.
nr 142, poz. 950 z późn. zm.
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ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, DzU
nr 32, poz. 131 z późn. zm.

ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych, tekst jednolity: DzU z 1998 r.
nr 120, poz. 787 z późn. zm. (uchylona OchrLokU)

ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, DzU nr 77, poz. 335 z późn. zm.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 15, poz. 139
z późn. zm.

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, DzU nr 81, poz. 351 z późn. zm.
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej, DzU nr 88, poz. 400 z późn. zm.
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst
jednolity: DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 54, poz. 572 z późn. zm.
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 56, poz. 679 z późn. zm.
ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody,
tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 99, poz. 1079 z późn. zm.
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 57, poz. 603 z późn. zm.
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity:
DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123
ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, DzU nr 54, poz. 254 z późn. zm.
ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych, tekst jednolity: DzU z 2001 r.
nr 55, poz. 577
ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, DzU nr 17, poz. 78 z późn. zm.
ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin,
tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 30, poz. 164 z późn. zm.,
uchylona DochSamTerU
ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, DzU z 1994 r.
nr 1, poz. 2 z późn. zm.

ustawa z dnia z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity: DzU z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, DzU nr 111, poz. 535 z późn. zm.
ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych
kolegiach odwoławczych, tekst jednolity: DzU z 2001 r.
nr 79, poz. 856
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 110, poz. 1192
z późn. zm.
ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, tekst jednolity: DzU z 2001 r.
nr 6, poz. 56
ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937
ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych RP, DzU nr 86, poz. 433 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU
nr 83, poz. 420 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum, DzU
nr 99, poz. 487 z późn. zm.
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
DzU nr 88, poz. 439 z późn. zm.
ustawa z 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin, tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 66, poz.751 z późn. zm.
ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie,
DzU nr 147, poz. 713 z późn. zm.
ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, tekst
jednolity: DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie, tekst
jednolity: DzU z 2001 r. nr 53, poz. 563 z późn. zm.
ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, DzU
z 1996 r. nr 1, poz. 3 z późn. zm.

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, DzU nr 27, poz. 96 z późn. zm.

ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.

ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU nr 48, poz. 195 z późn. zm.

ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim, DzU nr 34, poz. 145

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 119, poz. 773
z późn. zm.

ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa i Agencji Mienia Wojskowego, DzU nr 90, poz. 405 z późn. zm.
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ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, DzU nr 106, poz. 489 z późn. zm.

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji i rozrodzie
zwierząt gospodarskich, DzU nr 123, poz. 774 z późn. zm.

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej, DzU nr 106, poz. 497 z późn. zm.

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU nr 118,
poz. 561 z późn. zm.

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne, DzU nr 106, poz. 679 z późn. zm.

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, DzU nr 132, poz. 622 z późn zm.

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU
nr 123, poz. 776 z późn. zm.

ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, DzU z 1997 r.
nr 5, poz. 24 z późn. zm.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg
publicznych, DzU nr 123, poz. 780 z późn. zm.

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.

ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, DzU
nr 23, poz. 117 z późn. zm.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.

ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU nr 28, poz. 153 z późn. zm.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
DzU nr 123, poz. 779

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
DzU nr 54, poz. 348 z późn. zm.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU nr 133, poz. 884 z późn. zm.

ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, DzU nr 75, poz. 468 z późn. zm.

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578 z późn. zm.

ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
Inspekcji Weterynaryjnej, tekst jednolity: DzU z 1999 r.
nr 66, poz. 752 z późn. zm.

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU nr 91, poz. 576 z późn. zm.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, DzU
nr 88, poz. 553 z późn. zm.
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej, DzU
nr 71, poz. 449 z późn. zm.
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, DzU nr 98, poz. 602 z późn. zm.
ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, DzU
nr 114, poz. 739 z późn. zm.

ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, DzU
nr 95, poz. 602 z późn. zm.
ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, DzU
nr 106, poz. 668 z późn. zm.
ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
DzU nr 133, poz. 872 z późn. zm.

ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach
zawodowych, DzU nr 96, poz. 590 z późn. zm.

ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2001, DzU
nr 150, poz. 983 z późn. zm.

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU
nr 85, poz. 539 z późn. zm.

ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, DzU nr 96,
poz. 592 z późn. zm., uchylona ustawą z dnia 27 lipca
2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,
DzU nr 100, poz. 1085

ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, DzU
z 1999 r. nr 49, poz. 483 z późn. zm.

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy, DzU nr 93, poz. 593 z późn. zm.

ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady, DzU nr 41, poz. 412

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, DzU nr 96, poz. 591 z późn. zm.

ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego, DzU nr 48, poz. 550 z późn. zm.

ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, DzU nr 11, poz. 95 z późn. zm.
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ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach, dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU nr 60, poz. 704

ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego, DzU nr 100, poz. 1080

ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, DzU nr 84, poz. 948
z późn. zm.

ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, DzU nr 113, poz. 1207

ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, DzU nr 88, poz.983

ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich, DzU nr 129, poz. 1438

ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, DzU nr 88, poz. 985

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 100, poz. 1085

ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
DzU nr 91, poz. 1009

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw, DzU
nr 128, poz. 1407

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji
o środowisku i jego ochronie oraz oceny oddziaływania
na środowisko, DzU nr 109, poz. 1157 z późn. zm.
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
DzU z 2001 r., nr 4, poz. 25
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, DzU nr 122, poz. 1319
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, DzU z 2001 r. nr 5, poz. 44
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
DzU z 2001 r. nr 5, poz. 43 z późn. zm.
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, DzU
nr 63, poz. 636

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach, DzU nr 126, poz. 1384
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, DzU nr 129, poz. 1444
ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, DzU nr 126, poz. 1381
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, DzU nr 112, poz. 1198
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU nr 125, poz. 1371
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CZĘŚĆ I
PRAWNOUSTROJOWE PODSTAWY
TERYTORIALNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozdział 1
Prawne uwarunkowania ustroju terytorialnego Polski
1.1. Konstytucyjne zasady ustrojowe
1.1.1. Zasada pomocniczości i decentralizacji
Konstytucja RP w preambule oraz w kilku swoich artykułach (m.in. w art. 12) jako podstawę
ustroju terytorialnego Polski ustanawia zasadę pomocniczości (subsydiarności), której istotą jest
takie rozłożenie zadań publicznych, zgodnie z którym państwo jako całość wykonuje tylko te
zadania, które nie mogą być zrealizowane przez samych obywateli lub przez ich wspólnoty czy
organizacje. W powyższym sformułowaniu termin „państwo” oznacza zarówno centralne władze
publiczne, jak i władze terytorialne w postaci samorządu terytorialnego i administracji rządowej. To
oznacza, że zadania publiczne, będące odpowiedzią na istniejące potrzeby mieszkańców, powinny
być w pierwszej kolejności realizowane przez nich samych, a państwo przejmuje na swoje barki
wykonywanie dopiero tych zadań, których żadna struktura obywatelska wykonać nie potrafi i nie
może. Struktury te, tworzone ze względu na chęć wyrażania wspólnych potrzeb, interesów, zainteresowań mieszkańców, przybierają postać związków, stowarzyszeń, fundacji itp. A zatem, fundamentalnym zadaniem każdej władzy publicznej – gminy, powiatu, województwa, wojewody – jest wspieranie struktur społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności organizacji tzw. III sektora, NGO)
i rzeczywiste ich uwzględnianie w systemie realizacji poszczególnych zadań publicznych.
Z zasady pomocniczości jako reguły uniwersalnej wynika zasada decentralizacji władzy
publicznej (art. 15 Konstytucji), jako reguła organizacji terytorialnej administracji publicznej.
Oznacza ona takie rozłożenie zadań między poszczególnymi stopniami administracji, w którym nie występuje hierarchiczne podporządkowanie organów ani w zakresie osobowym,
ani rzeczowym, zaś organy niższych szczebli korzystają z prawem ustanowionej samodzielności i niezależności, podlegając jedynie nadzorowi określonych organów administracji
rządowej, sprawowanemu według kryterium legalności. Podstawową i najpełniejszą formą
decentralizacji jest samorząd terytorialny, występujący w Polsce na wszystkich stopniach zasadniczego podziału terytorialnego państwa, o czym przesądza art. 16 Konstytucji. Zgodnie
z powyższym określeniem, każda jednostka samorządu terytorialnego jest samodzielna i nie
pozostaje w stosunku zależności od innej. Niezgodne z tą zasadą byłoby zatem tworzenie formalnych zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza działającymi na różnych stopniach zasadniczego podziału terytorialnego.
Z powyższą zasadą związana jest nierozerwalnie zasada dekoncentracji, która oznacza przenoszenie rzeczywistego wykonywania konkretnych zadań publicznych, w ramach jednego
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podmiotu władzy publicznej (dotyczy to zarówno jednostek samorządowych – przede wszystkim gmin, jak i administracji rządowej), do struktur stworzonych w jego ramach najbliżej obywatela. Oznacza to dyrektywę tworzenia, zwłaszcza przez gminy, takich struktur, które w SamGmU
noszą miano jednostek pomocniczych (sołectw, dzielnic), a następnie wyposażenia ich
w oznaczone zadania (w miarę „krzepnięcia” tych struktur – o coraz większym zakresie, zarówno rzeczowym, jak i finansowym), kompetencje i środki przypisane w ustawodawstwie gminie.
Natomiast w administracji rządowej oznacza to nakaz wyposażenia w możliwie szerokie kompetencje, kosztem administracji centralnej, lokalnych i regionalnych agend rządowych (zarówno urzędu wojewody, jak i administracji niezespolonej oraz tzw. quasi-administracji, takich jak
fundusze czy agencje).

1.1.2. Zasada unitarności (jednolitości)
Konstytucja w art. 3 przesądziła jednoznacznie zasadę unitarnego charakteru państwa,
zgodnie z którą pełną i wyłączną suwerenność posiada państwo jako całość, zaś jednostki
samorządu terytorialnego, nawet te ukształtowane na najwyższym stopniu podziału terytorialnego, czyli województwa, nie mają żadnych atrybutów charakterystycznych dla państwa
federalnego lub państwa, w którym występują regiony autonomiczne, jak np. posiadanie
własnej konstytucji, parlamentu, systemu sądowniczego, prawo do tzw. ustawodawstwa delegowanego. W szczególności odnosi się to do systemu finansowego, którego jedynym twórcą
jest parlament. Tym samym jednostki samorządowe nie posiadają prawa ustanawiania podatków. Istnieje cały system gwarancji utrzymania unitarnego charakteru państwa, m.in. ustawowe
i identyczne określenie zasad ustrojowych oraz statusu prawnego wszystkich jednostek samorządu terytorialnego danego stopnia (gmin, powiatów i województw). W odniesieniu do województw oznacza to wykluczenie możliwości różnicowania ich pozycji prawnej i przyznawania
konkretnym województwom (nawet w drodze ustawowej) dodatkowych uprawnień i kompetencji. Innym istotnym środkiem gwarantującym unitarność państwa jest zakaz tworzenia związków komunalnych przez samorządy województw.

1.2. Znaczenie ustrojowe Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
(EurKarta) i Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego
Na mocy art. 241 ust. 1 w powiązaniu z art. 91 Konstytucji, EurKarta stała się, z chwilą jej
ratyfikowania w 1993 r., źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Standardy EurKarta są wysokie, jednak Polska podpisała ją w całości, nie zastrzegając
żadnych wyjątków, chociaż było to możliwe (art. 12 ust. 2 EurKarta). EurKarta stanowi zbiór
kilkudziesięciu zasad, którymi powinny się kierować państwa przy tworzeniu ustawodawstwa
komunalnego i którym musi odpowiadać już istniejące prawodawstwo. Przyjęcie tych reguł
oznacza akceptację podstawowych cech i gwarancji niezależności i samodzielności struktur
samorządu terytorialnego. Gwarancje te dotyczą przede wszystkim źródeł prawnej regulacji
statusu instytucji samorządowych (konstytucja lub ustawy przyjmowane przez parlament), zasad finansowania (zapewnienie trwałych, samodzielnych źródeł dochodów, odpowiednich do
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wykonywanych zadań), kontroli i nadzoru (jasne kryteria nadzoru, ograniczające się w zasadzie
do badania legalności działania organów samorządu, precyzyjnie określony tryb nadzoru i kontroli oraz upoważnione do tego organy państwowe). Polskie ustawodawstwo w znacznej części
spełniało te wymagania, dlatego możliwa była stosunkowo szybka ratyfikacja tej Konwencji.
Europejska Karta Samorządu Regionalnego jest w trakcie uzgodnień międzyrządowych członków Rady Europy i tym samym nie jest obecnie aktem wiążącym polskiego ustawodawcę.

1.3. Ustawowe zasady i pojęcia ustrojowe
1.3.1. Pojęcie władzy administracji ogólnej
Koncepcja, a w istocie sens tej władzy polega na ponoszeniu przez podmiot ją sprawujący,
którym zawsze jest jednoosobowy organ administracji publicznej, odpowiedzialności za prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji państwa, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, spokoju i porządku publicznego, przestrzegania prawa, zarówno przez organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, jak i obywateli, a także w stanach nadzwyczajnych
– klęski żywiołowej, zaburzeń społecznych, kryzysu wewnętrznego itp. Jest to w konsekwencji odpowiedzialność za rezultat działania całej administracji określonego stopnia podziału terytorialnego,
w tym wszystkich służb, inspekcji i straży, działających – w województwie – w ramach zespolonej
administracji rządowej, pod zwierzchnictwem wojewody, a w powiecie – w ramach administracji
powiatowej, pod zwierzchnictwem starosty. Oni zatem ponoszą odpowiedzialność o charakterze
politycznym za same skutki działań własnych i tych służb, a nie tylko za dołożenie należytej staranności, czyli właściwe wykonywanie swoich obowiązków.
Konsekwencją powyższego ujęcia jest również to, że organ ten nie ponosi odpowiedzialności
– co ważne jest w szczególności w odniesieniu do służb o charakterze policyjno-inspekcyjnym – za
prawidłowe i profesjonalne wykonywanie przez te służby przewidzianych prawem konkretnych zadań i kompetencji. W tej sferze ponoszenie odpowiedzialności pozostaje w układzie hierarchicznego
podporządkowania. Pokazując to na przykładzie: jeżeli decyzja wojewody lub starosty o użyciu sił
policyjnych dla przywrócenia porządku publicznego okaże się niezasadna, odpowiedzialność za
samo jej podjęcie ponosi wojewoda lub starosta, natomiast odpowiedzialność za profesjonalne przeprowadzenie tej operacji ponosi odpowiedni szef policji. Jeżeli wykonał ją niegodnie z zasadami
sztuki, poniesie konsekwencje przed swoim przełożonym służbowym (komendantem wyższego szczebla), a wojewoda lub starosta uczestniczą w tej procedurze. Komendant nie może jednak odpowiadać za trafność samej decyzji o użyciu sił, bo nie on ją podejmuje.
Władza administracji ogólnej oznacza równocześnie konieczność uwzględniania i działania w imię interesów i wartości o znaczeniu fundamentalnym dla państwa jako całości. Władza ta musi zatem występować na każdym poziomie: od centralnego, przez wojewódzki, powiatowy, aż po gminny, gdyż na każdym z nich istnieje określony zakres odpowiedzialności za funkcjonowanie organizmu państwowego – odpowiedzialności, której niesprostanie oznacza poniesienie
konsekwencji – do odwołania lub wprowadzenia zarządu komisarycznego włącznie.
W ustroju zdecentralizowanym, opartym na prymacie samorządu terytorialnego, przyjęcie
powyższej koncepcji jest równoznaczne z akceptacją tezy, iż sprawowanie władzy administra-
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cji ogólnej może należeć zarówno do jednoosobowych organów administracji samorządowej,
jak i administracji rządowej. Istotne jest to, że na jednym poziomie podziału terytorialnego
tylko jeden organ tę władzę dzierży i nie może ona zostać na tym samym poziomie podzielona
pomiędzy samorząd i administrację rządową. Tam, gdzie występuje tylko struktura samorządowa (w gminie i powiecie), władzę tę sprawuje – odpowiednio – wójt (burmistrz, prezydent
miasta) i starosta, tam zaś, gdzie samorząd nie występuje lub istnieje obok administracji rządowej, władzę tę sprawuje organ administracji rządowej, na poziomie centralnym – premier, na
poziomie wojewódzkim – wojewoda.

1.3.2. Zasada zwierzchnictwa
Prawidłowe wykonywanie władzy administracji ogólnej przez określone wyżej organy wymaga wyposażenia ich w odpowiednie instrumentarium prawne. Zostało ono ujęte w ramach
zasady zwierzchnictwa, sprawowanego przez organy wykonujące tę postać władztwa publicznego nad strukturami administracji, realizującymi zadania w powyższej opisanym zakresie,
tj. w szczególności służbami, inspekcjami i strażami.
Formy i przejawy tego zwierzchnictwa określają ustawy ustrojowe, przy czym są one zróżnicowane w odniesieniu do wojewody i do starosty, co w sposób oczywisty wynika z charakteru
umocowania obu organów (sposób i tryb powołania: w jednym przypadku wybór przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drugim powołanie przez premiera) i wynikającego z tego kierunku podporządkowania i zakresu bezpośredniej odpowiedzialności (przewodniczący zarządu gminy i powiatu przed radą, wojewoda przed premierem), a także instrumentów kontroli i nadzoru.
Aby zobaczyć różnicę, wystarczy wskazać na uprawnienia wojewody zawarte w rozdziale 3
AdmRządWojU (np. prawo zatwierdzania regulaminów, wydawania poleceń), idące dalej niż
uprawnienia starosty przewidziane w art. 35 SamPowU (np. prawo do zatwierdzania programów działania i uzgadniania wspólnych działań).

1.3.3. Zasada zespolenia
Zasada zwierzchnictwa, będąc konstrukcją dość ogólną, wymaga swoistego uzupełnienia
zasadą, która w sposób bardziej konkretny wskazuje na prawne instrumenty służące realizacji
samego zwierzchnictwa. Jest nią zasada zespolenia aparatu administracyjnego. Jako zasada
organizacji terenowego aparatu administracyjnego występuje zarówno w administracji samorządowej (na wszystkich szczeblach jej występowania, tj. w gminie, powiecie – art. 33 SamPowU
i województwie – art. 3 SamWojU), jak i administracji rządowej – art. 4 AdmRządWojU. Oznacza ona, w swoim modelowym, pełnym kształcie, skoncentrowanie całego administracyjnego aparatu pomocniczego w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Taka postać
zespolenia występuje w gminie, gdzie wójt (burmistrz, prezydent) kieruje urzędem gminy i jest
zwierzchnikiem wszystkich jego pracowników (art. 33 SamGmU), oraz w samorządzie województwa, w którym marszałek województwa kieruje urzędem marszałkowskim i jest zwierzchnikiem jego pracowników (art. 43 ust. 3 SamWojU).
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Zasada zespolenia nie musi wszakże występować w pełnej postaci. Jej znaczenie, jako jednej
z gwarancji zbudowania silnej władzy administracji ogólnej na poszczególnych stopniach podziału terytorialnego, nie zmniejsza się, jeżeli niektóre elementy zespolenia nie będą występowały.
W szczególności akceptacja zespolenia nie musi przesądzać włączenia organizacyjnego struktur
aparatu administracyjnego do jednego urzędu administracji rządowej, a tym bardziej samorządowej. Odnosi się to bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego i starostwa powiatowego, poza którymi pozostają niektóre jednostki organizacyjne, będące aparatem pomocniczym kierowników służb
i inspekcji (komendy policji, straży pożarnej, inspektoraty weterynarii, sanepidu itd.). Jest elementem wskazanym i występującym na gruncie obecnego ustawodawstwa – zespolenie finansowe (w zasadzie będące pochodną kwestii organizacyjnej), czyli włączenie budżetu danej służby
czy inspekcji do budżetu wojewody lub budżetu powiatu. Natomiast elementami najistotniejszymi, tworzącymi tę konstrukcję, są zespolenie osobowe i kompetencyjne. Osobowy aspekt zespolenia, prawie identyczny w odniesieniu do wojewody i starosty, oznacza uzyskanie przez wojewodę (art. 31 AdmRządWojU) i starostę (art. 35 ust. 3 SamPowU) stanowczego wpływu na obsadę
najważniejszych stanowisk odpowiednio w wojewódzkiej i powiatowej administracji zespolonej,
poprzez powoływanie kierowników wojewódzkich i powiatowych służb, inspekcji lub straży albo
uzgadnianie tych decyzji, jeśli podmiotem powołującym jest organ centralny (w przypadku organu wojewódzkiego) lub organ wojewódzki (w przypadku organów powiatowych) – szerzej zob.
pkt 2.1.1.2 oraz pkt 2.5.3.
Zespolenie kompetencyjne przybiera natomiast zróżnicowaną postać w stosunku do wojewody i do starosty. Mocniejsze jest w pierwszym przypadku, i polega wtedy na wykonywaniu
zadań i kompetencji – w zasadzie – przez samego wojewodę albo w jego imieniu z upoważnienia ustawowego przez wojewódzkich komendantów, inspektorów lub inne osoby ustawowo
określone, co oznacza, że jest on organem wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej
(art. 2 pkt 2 i art. 23 ust. 3 AdmRządWojU), a tylko wyjątkowo, gdy przepisy szczególne tak
stanowią, kierownicy służb i inspekcji wydają decyzje we własnym imieniu. W przypadku starosty, zespolenie przybiera, można tak powiedzieć, słabszą postać, gdyż starosta nie jest organem całej powiatowej administracji zespolonej, ponieważ kierownicy powiatowych służb i inspekcji działają zawsze we własnym imieniu, natomiast przysługują mu określone w art. 35 ust. 3
SamPowU kompetencje (np. zatwierdzanie programów działania, uzgadnianie wspólnych działań i kierowanie nimi w sytuacjach szczególnych, zlecanie przeprowadzenia kontroli), umożliwiające kształtowanie polityki powiatu w danym zakresie, co wzmacniają dodatkowe uprawnienia rady powiatu wobec tych służb i inspekcji, zawarte w KompetAdmRefU.

1.4. Podział terytorialny
1.4.1. Zasadniczy podział terytorialny
Ustawowo (a nie konstytucyjnie) przesądzony został trójstopniowy zasadniczy podział
terytorialny państwa, składający się z 2489 gmin, w tym 65 miast na prawach powiatu,
308 powiatów (od 1 stycznia 2002 r. – 315), 16 województw. Powyższą liczbę jednostek
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terytorialnych, będącą wynikiem zarówno uwzględnienia przesłanek merytorycznych, jak
i oczekiwań oraz aspiracji lokalnych i regionalnych społeczności należy traktować jako
element w zasadzie stabilny. W szczególności ocenę tę należy odnieść do układu wojewódzkiego. Likwidacja któregokolwiek z województw jest w przewidywalnej przyszłości
zupełnie nierealna, a zwiększenie ich liczby też nie wydaje się możliwe. Podobnie stabilna,
i merytorycznie uzasadniona, jest liczba gmin (nie zmieniona od ponad 5 lat). Nieco inaczej należy opisać terytorialny układ powiatów. Podjęta w maju 2001 r. decyzja rządu
o powiększeniu ich liczby, poprzez stworzenie kilku (7) nowych, uwzględniła lokalne oczekiwania i wygasza dotychczas istniejące dość poważne antagonizmy. W perspektywie przynajmniej kilku najbliższych lat nie należy się zatem spodziewać dalszego przyrostu liczby
powiatów. Pozostaje jednak poważny problem, wyraźnie zauważany przez rząd, a także
środowiska analityczne, zbyt dużej liczby „par” powiatów, obejmujących: miasto na prawach powiatu i powiat z siedzibą w tym mieście. Ich wzajemne uzależnienie, a po stronie
tego drugiego – niewydolność funkcjonalna i finansowa, potwierdzone wieloma badaniami, prowadzą do wniosku o konieczności podjęcia różnorodnych działań, mających na celu
doprowadzenie do ich połączenia. Przede wszystkim w drodze ich samodzielnych decyzji
o połączeniu. W nie tak odległej perspektywie – nawet 2-3 lat – rysuje się zatem możliwość
niewielkiego zmniejszenia liczby miast na prawach powiatu.

1.4.2. Pozostałe podziały terytorialne
Obok zasadniczego podziału terytorialnego, utworzonego dla organów terenowych sprawujących władzę administracji ogólnej, posiadających podstawowe znaczenie dla poszczególnych
jednostek tego podziału, występują dwa inne rodzaje podziału terytorialnego: podział pomocniczy i specjalny. Ten pierwszy dokonywany jest w ramach podziału zasadniczego i służy określeniu właściwości miejscowej organów lub urzędów o charakterze pomocniczym w stosunku
do organów podstawowych. Takim przykładem jest podział gminy na sołectwa czy dzielnice,
ale także podział województwa na obszary działania delegatur urzędu wojewódzkiego. Podziały specjalne, nie pokrywające się z podziałem zasadniczym, tworzone są dla realizacji zadań,
których wykonywanie w ramach podziału zasadniczego byłoby niecelowe i nieracjonalne.
Z powstaniem takiego podziału wiąże się zawsze utworzenie odpowiedniej administracji niezespolonej (szerzej zob. pkt 2.1. 2). Ponieważ wprowadzanie podziałów specjalnych nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia prawidłowego wykonywania funkcji koordynacyjnych
organów sprawujących władzę administracji ogólnej, zasady ich ustalania określa ustawa (art. 8
AdmRządWojU). Obecnie jest kilkanaście takich podziałów, służących wykonywaniu m.in. administracji wodnej (uwzględniający najczęściej granice działów wód i dorzeczy), górniczej
(uwzględniający rozłożenie występowania kopalin), kolejowej (uwzględniający gęstość linii
kolejowych), śródlądowej (uwzględniający sieć rzeczną), morskiej (uwzględniający układ wybrzeża morskiego i terenów nadmorskich), wojskowej (uwzględniający założenia doktryny obronnej), granicznej (uwzględniający przebieg granic naturalnych i punktów granicznych wewnątrz
kraju, np. na lotniskach) itp.
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Rozdział 2
Ustrój władz publicznych w ujęciu terytorialnym
2.1. Terytorialna administracja rządowa
2.1.1. Administracja rządowa zespolona i jej organy
2.1.1.1. Wojewoda
Status prawnoustrojowy wojewody został określony w AdmRządWojU w sposób jednoznaczny.
To, nie budzące wątpliwości, przesądzenie wynika z wyraźnego sformułowania w art. 7 funkcji
wojewody, stanowiących zamknięty wykaz swoistych „ról” administracyjnych, w których on występuje. Oznacza to niedopuszczalność przypisywania wojewodzie takich zadań, które nie wynikają
z zapisanych w ustawie funkcji. Przykładową, i niekiedy przypisywaną mu w praktyce, nieprawidłową funkcją jest rola „gospodarza regionu”, rzeczywiście spełniana przez wojewodę przed reformą
z 1998 r. Obecnie funkcję tę sprawuje marszałek województwa. Z drugiej strony dokładne określenie w ustawie owych ról oznacza, że odpowiednio do ich charakteru, zakresu przedmiotowego
i „intensywności” występowania w danym województwie ukształtowany jest aparat administracyjny, „obsługujący” te role w urzędzie wojewódzkim i urzędach służb, inspekcji i straży.
Wojewoda jest – po pierwsze – przedstawicielem rządu w województwie. Spełniając tę
rolę, czyli odpowiadając za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa (art. 15),
wykonuje kilka istotnych funkcji, w tym w szczególności:
1) funkcję kontrolną w stosunku do organów rządowej administracji zespolonej i organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządów w zakresie wykonywania zadań
z zakresu administracji rządowej,
2) funkcję koordynacyjną, zapewniającą współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych
administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa, w szczególności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
3) funkcję polegającą na kierowaniu działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa w stanach nadzwyczajnych lub kryzysowych, obejmującą także uprawnienie do wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy jednostek samorządu terytorialnego (art. 16),
4) funkcję reprezentacyjną w relacji do Rady Ministrów na uroczystościach oficjalnych i podczas wizyt składanych przez przedstawicieli obcych państw.
Drugą, fundamentalną rolą, określoną w ustawie, jest rola wojewody jako zwierzchnika
zespolonej administracji rządowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1, wojewoda kieruje nią, zapewnia
jej warunki do skutecznego działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania (szerzej o zasadzie zwierzchnictwa zob. – pkt 1.3.2.). Prawidłowe wypełnianie tej roli „obudowane” zostało, nierozerwalnie związanymi z nią, dwiema zasadami.
Pierwsza z nich to zasada domniemania kompetencyjnego na rzecz wojewody, która oznacza, że w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, jeżeli nie został określony normatyw-
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nie organ właściwy do wykonania określonego zadania, to w myśl tej zasady jest nim wojewoda
(art. 24). Co więcej, zasada ta oznacza też dyrektywę, zgodnie z którą przypisywanie nowo
powstających zadań i kompetencji należących do administracji rządowej powinno odbywać się
przy uwzględnieniu „pierwszeństwa” wojewody jako organu dla nich właściwego, i dopiero
wyraźna oraz uzasadniona merytoryczna nietrafność takiego rozwiązania uzasadnia wskazanie
w akcie normatywnym innego „adresata” tych zadań i kompetencji.
Druga – to zasada dekoncentracji (zob. też pkt 1.1.1.), zgodnie z którą indywidualne akty
administracyjne powinny być wydawane w pierwszej instancji przez organy sprawujące administrację rządową na najniższym, możliwym do prawidłowego wykonania określonego zadania, poziomie zasadniczego podziału terytorialnego państwa (art. 6). Jest to dyrektywa nie tylko
dla ustawodawcy, określającego normatywnie „pułap” organów uprawnionych do wydawania
decyzji w określonej sferze, ale również dla organów stosujących prawo, w tym wojewody,
który w ramach swoich kompetencji może realizować tę zasadę poprzez zlecanie organom jednostek samorządu terytorialnego (gdy są one usytuowane na niższym poziomie zasadniczego
podziału terytorialnego państwa) wykonywania zadań administracji rządowej czy też poprzez
utworzenie delegatur urzędu wojewódzkiego i upoważnienie pracowników w nich zatrudnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
Przyjęcie konstrukcji ustrojowej, w której wojewoda posiada pełne instrumentarium oddziaływania na wszystkie struktury administracji rządowej w województwie, prowadzi do stwierdzenia, że żadna struktura administracji rządowej działająca w układzie terytorialnym nie pozostaje poza sferą oddziaływania i odpowiedzialności (o różnej tylko jej postaci) wojewody, a tym
samym, że stworzony został system sprawnego zarządzania podstawowymi funkcjami państwa
na stopniu wojewódzkim.
Wojewoda sprawuje nadzór – i jest to trzecia jego fundamentalna rola – nad wszystkimi
jednostkami samorządu terytorialnego: gminami, powiatami i województwami, według zasad
określonych w poszczególnych ustawach ich dotyczących (art. 25), szerzej zob. pkt 6.3.
Czwartą, istotną, choć nie pierwszoplanową, rolą wojewody jest reprezentowanie Skarbu
Państwa w odniesieniu do mienia, w szczególności powierzonego mu w celu wykonywania
jego zadań, a także wykonywanie innych uprawnień wynikających z faktu reprezentowania
Skarbu Państwa (art. 26 pkt. 1 i 2). Obok tej oczywistej, generalnej klauzuli, w pkt. 3 wyraźnie
formułuje się tymczasową rolę wojewody jako organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych, wykonywaną tylko do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw
Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów.
Takie brzmienie oznacza, że ustawodawca w rozwiązaniu docelowym zakłada niewykonywanie przez wojewodę jakichkolwiek funkcji związanych z zarządzaniem majątkiem gospodarczym Skarbu Państwa, pozostawiając je w ręku wyspecjalizowanego organu – ministra właściwego ds. Skarbu Państwa i jego agend (Agencji Prywatyzacji i delegatur).
Ostatnią, wyraźnie sformułowaną normatywnie, jest klasyczna rola wojewody polegająca na
sprawowaniu przez niego funkcji organu administracyjnego, zarówno I instancji, jak i organu
wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. Przepisy
AdmRządWojU w tym zakresie posiadają dwojaki charakter. Niektóre z nich mają charakter generalny, wręcz statuujący tę rolę wojewody (art. 23 ust. 3). To oznacza, że wojewoda jest, co do
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zasady, organem całej zespolonej administracji rządowej w województwie, a tylko w przypadkach
określonych w ustawach, organami administracyjnymi są kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży. W ustawie znajdują się także przepisy stanowiące bezpośrednią podstawę wydawania
aktów administracyjnych w konkretnie sformułowanych sytuacjach. Takimi przykładami są: art. 20,
upoważniający wojewodę do wstrzymania czynności każdego organu prowadzącego egzekucję
administracyjną, czy art. 19, uprawniający wojewodę do żądania w sytuacjach nadzwyczajnych
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządowej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił się naruszenia prawa.
2.1.1.2. Wojewódzcy kierownicy służb, inspekcji i straży
Zespoloną administrację rządową w województwie tworzą działający pod zwierzchnictwem
wojewody kierownicy służb, inspekcji i straży. Na mocy ustaw szczególnych, do tej kategorii
administracji należy czternaście organów i ich aparatów pomocniczych, a to:
– Wojewódzcy Inspektorzy: Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji
Geodezyjno-Kartograficznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Nasiennej, Inspekcji Ochrony
Roślin, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej,
– Komendanci Wojewódzcy: Państwowej Straży Pożarnej i Policji,
– Dyrektor Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków oraz
– Kurator Oświaty.
Zgodnie z art. 4 AdmRządWojU, zespolenie służb, inspekcji i straży w administracji rządowej w województwie następuje pod zwierzchnictwem wojewody i, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, w jednym urzędzie. Wprawdzie w przepisie tym uwypuklony został aspekt organizacyjny, zakładający włączenie aparatu wykonawczego kierowników tych służb w strukturę urzędu wojewódzkiego, to jednak równocześnie ustawodawca dopuścił możliwość ustawowego
wyłączenia tej postaci zespolenia i pozostawienia tego aparatu jako odrębnych jednostek organizacyjnych. Innymi słowy, zespolenie organizacyjne nie zostało uznane za element konieczny
tej zasady, a jedynie za dyrektywę kierunkową przy uchwalaniu nowelizacji ustaw dotyczących
poszczególnych służb, inspekcji i straży. Jednak ustawodawca w KompetAdmRefU nie zastosował się do niej i wszystkie podstawowe służby i inspekcje pozostały organizacyjnie poza urzędem wojewódzkim. Jedynie Inspekcja Geodezyjno-Kartograficzna włączona została do urzędu
wojewódzkiego. Nie oznacza to wszakże kompletnej niezależności kierowników wojewódzkich
tych służb, inspekcji i straży w sferze kształtu organizacyjnego ich aparatu pomocniczego. Wyrazem mocnego powiązania organizacji tego aparatu z urzędem wojewódzkim jest nowy kształt
statutu urzędu wojewódzkiego (art. 29). Już w ust. 1 tego artykułu stwierdza się, że statut ten,
mimo pozostawienia dotychczasowej nazwy, określa organizację całej, a zatem obejmującej również te służby, zespolonej administracji rządowej w województwie. To powiązanie idzie dalej,
bowiem dotyczy też regulaminu urzędu wojewódzkiego, określającego szczegółową organizację
oraz tryb pracy tego urzędu – art. 30 ust. 1. W myśl ust. 2, częścią tego regulaminu są regulaminy
komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, chyba że ustawy stanowią ina-
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czej, co np. ma miejsce w odniesieniu do Policji, w której regulaminy poszczególnych komend
należą do dokumentów poufnych. Ale to powiązanie oznacza także uzyskanie przez wojewodę,
w formie władczej, zasadniczego wpływu na ukształtowanie tych jednostek organizacyjnych.
W tym zakresie posiada on bardzo istotne, poprzednio mu nie przysługujące, kompetencje.
Po pierwsze – to wojewoda ustala statut urzędu wojewódzkiego i nadaje go zespolonej administracji rządowej. Do obligatoryjnych jego elementów (art. 29 ust. 3) należy m.in. określenie: 1) nazw
stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, 2) nazw komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników,
o których wyżej mowa, 3) zakresów działania powyższych komend i inspektoratów.
Po drugie – do wojewody należy prawo decydowania o utworzeniu delegatur zarówno urzędu
wojewódzkiego, jak i, co obecnie jest bardzo istotne, wyżej wspomnianych komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych (art. 36). Decyzja w tej kwestii również znajduje
swoje odzwierciedlenie w statucie.
Po trzecie – wojewoda zatwierdza regulaminy komend i inspektoratów, ustalone przez ich
kierowników, będące częścią całego regulaminu urzędu wojewódzkiego (art. 30 ust. 2).
Trzeba wszakże pamiętać, że w niektórych ustawach ustrojowych, dotyczących poszczególnych służb, przewidziane zostały pewne ograniczenia nieskrępowanych w tym zakresie działań
wojewody. W szczególności stanowią je przepisy upoważniające właściwego ministra do określenia w drodze rozporządzenia zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów.
Wojewoda posiada stanowczy wpływ na obsadę najważniejszych stanowisk w wojewódzkiej
administracji rządowej. Zostało to sformułowane w art. 31 ust. 1, w postaci generalnej reguły,
zgodnie z którą do jego kompetencji należy powoływanie kierowników zespolonych wojewódzkich służb, inspekcji lub straży, z wyjątkiem komendantów wojewódzkich Policji
i Państwowej Straży Pożarnej, którzy są powoływani przez ministra właściwego w sprawach wewnętrznych, na wniosek odpowiedniego komendanta głównego, złożony za zgodą wojewody.
Odmienność ta wynika bezpośrednio z charakteru tych służb i obowiązującej w nich pragmatyki
służbowej, w tym z trybu powoływania organów, bazującego na konstrukcji rozkazu. Pierwszy
natomiast wariant zawierają wszystkie ustawy ustrojowe dotyczące poszczególnych służb. Równocześnie w każdej z nich na wojewodę został nałożony obowiązek uzgodnienia kandydatury
z właściwym organem centralnym (najczęściej z głównym inspektorem). Wprowadzenie dodatkowych elementów do procedury powoływania i odwoływania tych organów jest zgodne z ustawą
ustrojową, która w art. 31 ust. 3 przewiduje określanie w odrębnych przepisach zasad dotyczących
tej procedury, szczególnych warunków oraz trybu zatrudniania i zwalniania kierowników tych
służb, a także powierzania im funkcji i stanowisk. Dlatego za w pełni zgodne z tym artykułem
należy uznać przepisy w ustawach o poszczególnych służbach, ustanawiające specyficzne reguły
ich dotyczące. Przykładami takimi są, obok wspomnianego wyżej obowiązku uzgadniania lub
opiniowania, obligatoryjne organizowanie konkursów mających na celu wyłonienie kandydatów
na określone stanowisko (tryb przyjęty m.in. w Policji oraz w Inspekcji Farmaceutycznej) czy
ustanowienie określonych wymogów zawodowych, stażowych, których spełnienie stanowi jedną
z koniecznych przesłanek powołania. Ten ostatni warunek, coraz częściej pojawiający się w aktach normatywnych, świadczy o coraz wyraźniejszym postrzeganiu konieczności tworzenia z osób
pracujących w tych służbach, a zwłaszcza w inspekcjach (w Policji i Straży Pożarnej jest to ele-
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ment immanentny tych służb), profesjonalnego korpusu urzędniczego, w rękach którego powinno
leżeć wyłącznie egzekwowanie przepisów prawa materialnego.
Naturalną konsekwencją przyjęcia powyższej reguły jest tryb powoływania zastępców wojewódzkiego inspektora (uregulowany prawie jednolicie w ustawach branżowych, mimo braku
jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie w ustawie ustrojowej), przewidujący podejmowanie tej
decyzji kadrowej przez wojewodę na wniosek tegoż wojewódzkiego inspektora, z wyjątkiem
Policji i Straży Pożarnej, gdzie z powodów, o których wyżej była mowa, zastępców powołuje
komendant główny, na wniosek komendanta wojewódzkiego.
Niebezpiecznym – prowadzącym bowiem do erozji spójnej koncepcji ustrojowej – zjawiskiem,
które pojawiło się pod koniec III kadencji Sejmu w 2001 roku, legły próby ograniczenia zasady
zespolenia, z których jedna, dotycząca Inspekcji Sanitarnej powiodła się, i z dniem 1 stycznia 2002
roku stała się ona jednym z rodzajów administracji niezespolonej.

2.1.2. Administracja rządowa niezespolona i jej organy
Istnienie administracji niezespolonej, czyli terytorialnej administracji rządowej nie będącej pod zwierzchnictwem wojewody, lecz podporządkowanej właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych, zostało przesądzone w AdmRządWojU, formułującej kilka istotnych wymogów pod jej adresem (zob. też pkt 11.6.1.).
Po pierwsze – wprowadzone zostały: a) ustawowy tryb ustanawiania administracji niezespolonej, co w istotny sposób ogranicza „swobodne” kreowanie nowych jej rodzajów w drodze ministerialnych aktów prawnych, oraz b) przesłanki, których spełnienie umożliwia ustanowienie takiej administracji (art. 5 ust. 1). Tymi przesłankami są: ogólnopaństwowy charakter
wykonywanych zadań, nieograniczony właściwością miejscową, lub terytorialny zasięg działania przekraczający obszar jednego województwa.
Po drugie – określone zostały ustawowe uprawnienia wojewody wobec organów tej administracji oraz jej obowiązki wobec wojewody. Wśród tych pierwszych za najistotniejsze należy
uznać: a) wnioskowanie kandydata na stanowisko kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej administracji niezespolonej albo wyrażanie zgody, jeżeli propozycję składa organ powołujący tego kierownika (art. 17), b) wydawanie, w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów, poleceń, nie dotyczących jednak rozstrzygnięć co do istoty sprawy
załatwianej w drodze decyzji administracyjnej (art. 16), c) żądanie, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika tej administracji,
który dopuścił się naruszenia prawa (art. 19).
Do podstawowych obowiązków organów tej administracji należy natomiast: a) uzgadnianie
z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy (art. 18 pkt 1),
b) zapewnienie zgodności działań z poleceniami wojewody, o których wyżej była mowa, c) składanie rocznych informacji, a także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa – na jego żądanie (art. 18 pkt 3).
Podsumowując ten fragment – wojewodzie przysługują wobec organów tej administracji
istotne uprawnienia, choć nie tak „intensywne”, rzecz jasna, jak w przypadku administracji
zespolonej.
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Po trzecie – do ustawy został wprowadzony załącznik, zawierający wykaz organów administracji niezespolonej. Ma on charakter normatywny w tym znaczeniu, iż przesądza, że wszystkie
wymienione w nim organy należą do kategorii administracji niezespolonej, jednak nie ma charakteru wyczerpującego, co oznacza możliwość istnienia innych organów tej administracji, nie umieszczonych w tym wykazie, jeżeli szczególne przepisy ustawowe będą je tworzyć i podporządkowywać ministrom lub kierownikom urzędów centralnych. Wynika to z zastosowania w takim przypadku zasady lex specialis derogat legi generali („przepis szczególny uchyla przepis ogólny”).
Obecnie istnieje kilkanaście rodzajów administracji niezespolonej.
Ograniczenia tworzenia nowych kategorii administracji niezespolonej zawarte w art. 5 dotyczą także ustanawiania terenowych delegatur właściwych ministrów, czyli jednostek organizacyjnych strukturalnie należących do resortów, których kierownicy nie mają statusu organu administracyjnego. Tym samym jednostki te nie należą do administracji rządowej podlegającej
zwierzchnictwu wojewody. Mogą one być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy określającej równocześnie ich zadania i zasięg terytorialny.

2.2. Samorząd terytorialny
Ustrój samorządu terytorialnego ukształtowany normami Konstytucji oparty jest na następujących zasadach:
1) ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa
wspólnotę samorządową (klauzula korporacyjna – art. 16 ust. 1),
2) podstawową j.s.t. jest gmina inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa (art. 164 ust. 1 i 2),
3) samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej (art. 16 ust. 2),
4) samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub
ustawy dla organów innych władz publicznych (zasada domniemania kompetencji samorządu terytorialnego – art. 163),
5) przysługującą mu część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność (art. 16 ust. 2),
6) j.s.t. mają osobowość prawną; przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe,
a samodzielność j.s.t. podlega ochronie sądowej (art. 165).
SamPowU oraz SamWojU, wprowadzając kolejne stopnie samorządu terytorialnego, ukształtowały trójstopniowy model samorządu, w którym funkcję samorządu lokalnego pełnią gmina
i powiat, natomiast funkcję samorządu regionalnego – samorząd województwa.
Samorząd terytorialny w modelu trójstopniowym stanowią korporacje publicznoprawne,
będące obligatoryjnymi wspólnotami mieszkańców poszczególnych jednostek tego samorządu,
powołanymi do sprawowania władztwa administracyjnego przejętego od państwa oraz do zaspokojenia zbiorowych potrzeb, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

2.2.1. Samorząd lokalny
Samorząd lokalny tworzą gminy i powiaty, a ich wspólnym, podstawowym zadaniem jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców na odpowiednim terytorium. Powiat
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jest lokalną wspólnotą samorządową (art. 1 SamPowU), która wykonuje zadania o charakterze
ponadgminnym (art. 4 ust. 1 SamPowU). Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości, na warunkach ustalonych w porozumieniu.
2.2.1.1. Samorząd gminny
Mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową (art. 1 SamGminU).
Gmina jest podstawową j.s.t. i w systemie samorządu odgrywa główną rolę, jako że do zakresu
jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 SamGminU). W stosunku do gminy mamy do czynienia
z zasadą domniemania zakresu odpowiedzialności publicznoprawnej i kompetencji na jej
rzecz. Oznacza to, że każda sprawa publiczna o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie jest wyraźnie,
ustawowo, zastrzeżona na rzecz innych podmiotów publicznoprawnych, leży w gestii działania
gminy (art. 164 ust. 3 Konstytucji, art. 6 SamGminU).
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Przykładowy, typowy zakres przedmiotowy zadań własnych wymieniony jest w art. 7 ust. 1 pkt. 1-20
SamGminU. Ustawy określają, które zadania własne mają charakter obowiązkowy. Oprócz zadań własnych, gmina może realizować zadania zlecone. Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, mogą nakładać na gminę ustawy (art. 8
ust. 1 SamGminU). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również
na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Na podstawie porozumienia z j.s.t.
gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości
województwa. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań zleconych ustawowo oraz na podstawie porozumień. Spory majątkowe wynikłe z porozumień gminy z organami administracji rządowej lub z j.s.t. rozpoznaje sąd powszechny.
Zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 SamGminU, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, stanowią, w rozumieniu SamGminU, zadania użyteczności publicznej. W zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej gmina może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność
gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, gmina oraz inna
gminna osoba prawna może prowadzić wyłącznie w przypadkach określonych w GospKomU.
2.2.1.2. Samorząd powiatowy
Mieszkańcy powiatu z mocy prawa tworzą lokalną wspólnotę samorządową (art. 1 ust. 1
SamPowU). Samorząd powiatowy stanowi drugi stopień samorządu lokalnego. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przedmiotowym określonym przykładowo przepisami art. 4 ust. 1 pkt. 1-22 SamPowU). Do zadań
publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
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Oprócz zadań własnych, ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a także
nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Swoistą postacią zadań wykonywanych w powiecie są zadania powiatowych służb, inspekcji i straży, należące wprawdzie do administracji rządowej, ale realizowane pod zwierzchnictwem starosty.
Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z jej zakresu. Podobnie powiat może zawierać porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu lokalnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Do porozumień zawieranych przez powiat stosuje
się odpowiednio przepisy SamGminU (art. 5 SamPowU).
Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 6 ust. 2 SamPowU).

2.2.2. Samorząd regionalny (województwa)
Mieszkańcy województwa z mocy prawa tworzą regionalną wspólnotę samorządową (art. 1
ust. 1 SamWojU). Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej (art. 2 ust. 2 SamWojU). W województwie funkcjonuje zarówno administracja
rządowa, jak i samorząd terytorialny; ww. przepis ustanawia, w kwestiach spornych, domniemanie kompetencji na rzecz samorządu województwa. Zakres działania samorządu województwa
nie narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy samorządu województwa nie stanowią
wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia
w postępowaniu administracyjnym (art. 4 SamWojU).
Cele i zadania samorządu województwa jako samorządu regionalnego są odmienne niż
samorządu lokalnego. Gminy i powiaty zaspokajają zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców.
Samorząd regionalny w zasadzie nie organizuje świadczenia bieżących usług publicznych; nie
działa także w sferze administracji reglamentacyjno-porządkowej. Celem działania samorządu województwa jest rozwój cywilizacyjny regionu, na co składa się jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, prowadzący w konsekwencji do podnoszenia standardu życia mieszkańców.
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, której realizacja następuje
poprzez programy wojewódzkie. Samorząd prowadzi także politykę rozwoju województwa
(art. 11 SamWojU), a ponadto wykonuje klasyczne zadania administracji publicznej o zasięgu
regionalnym, mające charakter tzw. administracji świadczącej, jak np. prowadzenie regionalnych instytucji kultury czy placówek służby zdrowia.
Katalog zadań własnych o charakterze wojewódzkim określa przykładowo przepis art. 14 ust. 1
SamWojU. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa; mogą także nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań
i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów (art. 14 ust. 2 i 3 SamWojU).
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Gdy chodzi o działalność gospodarczą samorządu województwa, to województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich
spółek w sferze użyteczności publicznej. Poza tą sferą województwo może tworzyć spółki i do nich
przystępować, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa (art. 13 ust. 1 i 2 SamWojU).
Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia
zadań publicznych. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy SamGminU (art. 8 ust. 2 i 3
SamWojU).
Samorząd terytorialny powołany został do wykonywania zadań w zakresie administracji,
które występują w czterech najważniejszych postaciach.
Pierwsza z nich to administracja świadcząca, polegająca na wykonywaniu bądź zapewnianiu
wykonania usług materialnych i niematerialnych na rzecz mieszkańców i innych podmiotów,
w tym przedsiębiorców, wynikających z określonego poziomu rozwoju cywilizacyjnego i obowiązującego ustawodawstwa, czego przykładami są m.in. szeroko rozumiane usługi komunalne
(dostawa mediów, komunikacja, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna itd.).
Druga postać, zwana administracją orzeczniczą, opiera się na wykorzystaniu metody władczej, charakterystycznej i tradycyjnie przypisywanej organom administracji, a przejawiającej
się w uprawnieniu, przyznawanym na podstawie przepisów prawa materialnego, do wydawania
decyzji administracyjnych, których wykonanie zabezpieczone jest przymusem państwowym.
Trzecią postacią działania administracji jest tworzenie – w ramach ustawowo przewidzianych upoważnień – przepisów, norm, standardów, przewidujących konkretne reguły czy parametry obowiązujące w poszczególnych zakresach prawa materialnego. Jest to więc działalność w sferze normotwórczej, polegająca na wydawaniu prawa miejscowego.
Czwarta postać odwołuje się do, dotychczas słabo wykorzystywanej, niewładczej metody funkcjonowania administracji w sferze kreowania warunków rozwoju cywilizacyjnego, w tym zwłaszcza stymulowania rozwoju gospodarczego. Jest to działalność o charakterze organizatorskim, promocyjnym, wykorzystująca przede wszystkim instrumenty kontraktowe (umowy, porozumienia).

2.3. Materialne podstawy działania samorządu terytorialnego (mienie j.s.t.)
Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP, j.s.t. przysługuje prawo własności i inne prawa
majątkowe; stanowią one mienie j.s.t., będące materialną podstawą działania samorządu. W ustrojowych ustawach samorządowych wyodrębnione są rozdziały dotyczące mienia, zatytułowane:
„mienie komunalne” (art. 43-50 SamGminU), „mienie powiatu” (art. 46-50 SamPowU) i „mienie
samorządu województwa” (art. 47-60 SamWojU).
W doktrynie pojęcia „mienie komunalne” używa się jako oznaczenie mienia wszystkich
kategorii j.s.t.; używa się także określenia „mienie samorządowe”, rozumianego jako mienie
gminy, powiatu, samorządu województwa oraz innych samorządowych (gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich) osób prawnych.
Z chwilą powstawania poszczególnych j.s.t. były one wyposażane w mienie, w drodze
przekazywania z funduszu mienia Skarbu Państwa. Nabycie mienia przez samorządy gmin-
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ne nastąpiło na mocy PWSamGminU, przez samorządy powiatowe – w trybie art. 60-63 PWRefAdmU,
przez samorządy województw – w trybie art. 60-62, 68 i 69 ww. ustawy i na podstawie przepisów art. 47-54 SamWojU.
Samorządowe osoby prawne, jako funkcjonujące w obrocie cywilnoprawnym, mogą nabywać mienie w każdy przewidziany prawem sposób. Możliwość nabywania mienia na zasadach ogólnych przewidują przepisy wszystkich ustaw samorządowych. W SamGminU oraz
SamPowU znajdują się identyczne postanowienia ustawowe o nabyciu mienia przez gminę lub
przez powiat także przez inne czynności prawne oraz w innych przypadkach określonych
odrębnymi przepisami (art. 44 pkt. 5 i 6 SamGminU, art. 47 ust. 1 pkt. 4 i 5 SamPowU).
Zgodnie zaś z art. 48 SamWojU, nabycie mienia przez samorząd województwa następuje na
zasadach określonych w Kc i innych ustawach. Swoboda samorządowych osób prawnych co do
nabywania mienia na zasadach ogólnych może być ograniczona, z woli organów stanowiących,
które mogą ustalać np. zasady nabywania nieruchomości. Nabycie następuje także w wyniku
własnej działalności gospodarczej, której zakres jest zróżnicowany dla poszczególnych j.s.t.
Gdy chodzi o wykonywanie uprawnień majątkowych przez j.s.t., zastosowanie znajdują
tu przede wszystkim ogólnie obowiązujące reguły prawa cywilnego, dotyczące wykonywania praw podmiotowych. Zrezygnowano z konstruowania specjalnych klauzul generalnych,
dotyczących wykonywania praw podmiotowych przez samorządy, uznając, że przepis art. 140
Kc, określający treść i sposób wykonywania własności, jest regulacją wystarczającą także dla
mienia samorządowego, albowiem poprzez klauzulę społeczno-gospodarczego przeznaczenia
prawa pozwala uwzględnić zarówno publiczny charakter tego mienia, jak i jego specyficzną
funkcję – realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej. W SamPowU, analogicznie
jak w SamGminU, zamieszczono jedynie klauzulę szczególnej staranności, wymaganej przy
wykonywaniu zarządu i ochronie mienia powiatu oraz gminy.
Wykonywanie uprawnień majątkowych przez samorządowe osoby prawne należy do kompetencji ich organów. We wszystkich j.s.t. gospodarowanie mieniem należy do kompetencji
organu wykonawczego – zarządu.
Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 SamGminU, podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy
zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa, np. co do zasad gospodarowania nieruchomościami zastosowanie mają przepisy GospNierU.
Specyficzna sytuacja dotyczy zarządzania mieniem komunalnym przez jednostki pomocnicze w gminie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 SamGminU, jednostka pomocnicza (np. sołectwo)
zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie
przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.
Reliktem historycznym jest kategoria „mienia gminnego”. Mieniem gminnym (dawniej
zwanym „mieniem gromadzkim”) są grunty będące we wspólnym użytkowaniu mieszkańców
wsi. Wspólnoty gruntowe stanowią szczątkową formę użytkowania, będącą pozostałością dawnych
nadań na wspólną własność w wyniku uwłaszczenia chłopów. Na mocy art. 7 PW SamGminU,
ówczesne mienie gminne stało się, z dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, z mocy prawa mieniem gminy, na której obszarze jest położone. A zatem, mienie gminne
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jest integralną częścią mienia komunalnego, jednakże ustawodawca gwarantuje, że wszystkie
przysługujące mieszkańcom wsi prawa rzeczowe i majątkowe do takich gruntów pozostają nienaruszone (art. 48 ust. 3 SamGminU).

2.4. Władze gminy, powiatu oraz samorządu województwa
Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Mieszkańcy gminy, powiatu czy województwa sprawując władzę publiczną
podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za pośrednictwem organów j.s.t. (art. 11 ust. 1 SamGminU, art. 8 ust. 1 SamPowU, art. 5
ust. 1 SamWojU).
Zasady przeprowadzania referendum w j.s.t. określa RefLokU.
Na podstawie art. 169 ust. 2 Konstytucji, wybory do organów stanowiących j.s.t. są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania
kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa
z 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zgodnie z art. 161 ust. 1 Konstytucji, j.s.t. wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Organami stanowiącymi j.s.t. są: rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, natomiast organami wykonawczymi są zarządy tych j.s.t.

2.4.1. Organy stanowiące j.s.t. i ich funkcje
2.4.1.1. Ustrój organów stanowiących
Kolegialnym organem stanowiącym i kontrolnym gminy oraz powiatu jest rada; w województwie takim organem jest sejmik.
W skład organów stanowiących poszczególnych samorządów wchodzą radni wybierani
w wyborach powszechnych. Wielkość danej j.s.t. (liczba jej mieszkańców) ma bezpośredni wpływ
na liczbę członków jej organu stanowiącego. W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie
od 12 w gminach do 5000 mieszkańców, do 30 w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po 5
na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej niż sześćdziesięciu radnych (art. 17
SamGminU). W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do
40 000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej
niż 39 radnych (art. 9 ust. 4 SamPowU). W skład sejmiku województwa wchodzą radni
w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na
każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców (art. 16 ust. 4 SamWojU).
Kadencja rad i sejmiku trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów; odwołanie rad i sejmiku przed
upływem kadencji może nastąpić wyłącznie w drodze referendum lokalnego.
Rady (sejmik) wybierają swoje organy wewnętrzne, a więc przewodniczących rad, ich
zastępców, a także komisje problemowe, określając ich skład osobowy oraz zakres działania.
Liczba komisji jest uzależniona od woli rad, przy czym jedyną komisją, której powołanie ma
charakter obowiązkowy, jest komisja rewizyjna. O liczbie komisji rozstrzyga statut j.s.t. Rady
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nie mogą wybierać innych organów wewnętrznych niż określone ustawowo ani przyznawać im
określonych kompetencji kosztem organów ustawowych. Rady nie mogą także określać organizacji wewnętrznej i trybu pracy swojej oraz swoich organów wewnętrznych w sposób, który
byłby sprzeczny z ustawami samorządowymi.
Tryby podejmowania uchwał przez organy stanowiące j.s.t. są zbliżone. Regułą jest, że uchwały
tych organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
(w powiecie i województwie – ustawowego składu) danej rady, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 14 SamGminU, art. 13 ust. 1 SamPowU, art. 19 ust. 1 SamWojU). Na temat
zasady jawności działania organów j.s.t. patrz pkt 5.2.2.
2.4.1.2. Funkcja uchwałodawcza
Organy stanowiące zajmują w strukturze organów samorządu terytorialnego pozycję dominującą. Rozstrzyga o tym zakres kompetencji, w tym zakres i ranga spraw należących do
wyłącznej właściwości rady czy sejmiku, a także wzajemne relacje pomiędzy organami stanowiącym i wykonawczym. Zarząd, powoływany przez organ stanowiący, jest wykonawcą
jego uchwał oraz jest przez niego kontrolowany.
Zakres właściwości organów stanowiących został różnie skonstruowany, w zależności od
stopnia samorządu. W gminie zakres kompetencji rady oparty jest na klauzuli domniemania kompetencji organu stanowiącego – do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 SamGminU). Nie należą
zatem do niej jedynie te sprawy, które zarówno SamGminU, jak i inne ustawy szczególne przyznają
innym organom. SamPowU nie zawiera takiej klauzuli, mówiąc jedynie o zakresie wyłącznej
właściwości rady powiatu (art. 12). W SamWojU, przy zakreśleniu spraw należących do wyłącznej
właściwości sejmiku (art. 18), obowiązuje, odmiennie niż w gminie, klauzula domniemania kompetencji organu wykonawczego. Zgodnie z art. 41 ust. 1 SamWojU, zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
O dominacji organów stanowiących decyduje wszakże ranga spraw należących do wyłącznej
właściwości rad gminy i powiatu oraz sejmiku. Katalog tych spraw jest precyzyjnie i szczegółowo
określony w art. 18 ust. 2 pkt. 1-15 SamGminU, art. 12 pkt. 1-11 SamPowU oraz art. 18 pkt. 1-21
SamWojU. Wśród spraw należących do wyłącznej właściwości organów stanowiących należy zwrócić
uwagę na następujące kategorie: stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu j.s.t., rozstrzyganie o kierunkach działania j.s.t. (uchwalanie programów gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, a w województwie – strategii rozwoju województwa), wybór zarządu j.s.t.
i organów wewnętrznych organu stanowiącego, podejmowanie uchwał w sprawie budżetu, podatków i opłat lokalnych, decydowanie o zasadach współdziałania z innymi j.s.t. i organami administracji rządowej oraz podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych j.s.t., przekraczających zakres
zwykłego zarządu. Wyłączna właściwość organów oznacza, iż nie mogą one delegować swoich
uprawnień w tym zakresie na organy wykonawcze ani na przewodniczących tych organów.
Organy stanowiące realizują swoje funkcje uchwałodawcze na sesjach, zwoływanych przez
przewodniczącego rady (sejmiku) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do
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zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rady
(sejmik) mogą wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (sejmiku). Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady oraz sejmiku, a także na wniosek zarządu gminy oraz powiatu, przewodniczący rady (sejmiku) obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać
porządek obrad i projekty przewidywanych uchwał. Na wniosek przewodniczącego zarządu
j.s.t. przewodniczący rady gminy i powiatu oraz sejmiku jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady (sejmiku) projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd
j.s.t., a projekt wpłynął do rady (sejmiku) co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji (art. 20
SamGminU, art. 15 SamPowU, art. 21 SamWojU).
2.4.1.3. Funkcja kontrolna
Sposób realizacji funkcji kontrolnych organów stanowiących uregulowany jest identycznie w przepisach art. 18a SamGminU, art. 16 SamPowU oraz art. 30 SamWojU.
Organy stanowiące j.s.t. kontrolują działalność zarządów gmin, powiatów i województw oraz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, a w przypadku gmin – także działalność jednostek pomocniczych gminy. Uprawnienia kontrolne wykonywane są przez rady (sejmik) przy pomocy powoływanych komisji, stałych i doraźnych, w tym
w szczególności za pośrednictwem komisji rewizyjnej, powoływanej w celu realizacji uprawnień kontrolnych. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, reprezentujący wszystkie kluby
działające w radzie (sejmiku). Nie mogą w niej zasiadać radni będący członkami zarządu j.s.t.
oraz przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady gminy, powiatu i sejmiku.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje z wnioskiem do rady
(sejmiku) w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rady (sejmik) w zakresie kontroli. Zasady i tryb
działania komisji rewizyjnej określa statut j.s.t.

2.4.2. Organy wykonawcze i ich funkcje
2.4.2.1. Ustrój organów wykonawczych
Przepisy ustaw ustrojowych określają zarządy (gminy, powiatu, województwa, związku
gmin, związku powiatów) jako ich kolegialne organy wykonawcze. W skład zarządu gminy
wchodzą: wójt albo burmistrz (prezydent miasta), jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy
oraz pozostali członkowie. Liczbę członków zarządu – od 3 do 5 osób – określa w statucie rada
gminy, z tym, że w gminach do 20 000 mieszkańców zarząd gminy liczy 3 osoby (art. 26 ust. 2
i art. 28 ust. 1 i 1a SamGminU).
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali
członkowie. Liczbę członków zarządu – od 3 do 5 osób – określa w statucie rada powiatu (art. 26
ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 SamPowU). W skład zarządu województwa, liczącego – z mocy przepi-
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su art. 31 ust. 2 SamWojU – 5 osób, wchodzi marszałek województwa, jako jego przewodniczący,
1 lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.
Organy stanowiące powinny dokonać wyboru zarządów, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, ponieważ jeżeli rady (sejmik) nie dokonają wyboru zarządów w ww. terminie, ulegają rozwiązaniu z mocy prawa (art. 28a SamGminU,
art. 29 SamPowU, art. 33 SamWojU).
Obecna regulacja ustaw ustrojowych dopuszcza wybór całego zarządu zarówno spośród
radnych, jak i osób spoza składu rady czy sejmiku. Wprowadza także zasadę wyboru członków zarządu na wniosek jego przewodniczącego. Dlatego też wybór zarządu rozpoczyna się
od wyboru wójta (burmistrza), starosty, marszałka województwa. Są oni wybierani bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (sejmiku), w głosowaniu tajnym. Następnie
zaś, wyłącznie na wniosek przewodniczącego, dokonuje się wyboru jego zastępców oraz pozostałych członków zarządu; wybór następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady (sejmiku), w głosowaniu tajnym (art. 28 ust. 2 i 3 SamGminU,
art. 27 ust. 2 i 3 SamPowU, art. 32 ust. 2 i 3 SamWojU).
Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków może nastąpić z różnych przyczyn.
Ustawy ustrojowe przewidują jednolity tryb odwołania zarządu z powodu nieudzielenia absolutorium. Uchwała rady (sejmiku) w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o jego odwołanie, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd
został odwołany z innej przyczyny. Rada (sejmik) rozpoznaje sprawę odwołania z przyczyny nieudzielenia absolutorium po zapoznaniu się z opiniami komisji rewizyjnej oraz uchwałą r.i.o.
w sprawie nieudzielenia absolutorium. Rada (sejmik) może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 28b SamGminU, art. 30
SamPowU, art. 34 SamWojU). Odwołanie przewodniczącego zarządu albo złożenie przez niego
rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd.
2.4.2.2. Funkcja projektodawcza zarządu
Samorządowe ustawy ustrojowe przewidują, że do zadań zarządu j.s.t. należy również przygotowywanie projektów uchwał rady (sejmiku). Funkcja projektodawcza wykracza w zasadzie poza kompetencje wykonawcze zarządu. Realizując tę funkcję, zarząd w istocie inspiruje
prace organu stanowiącego; jednocześnie zarząd powinien zapewnić fachowe przygotowanie
skomplikowanych dokumentów, takich jak projekt budżetu j.s.t. czy – w gminie – planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku województwa – projektów strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich. Funkcja projektodawcza zarządu nie oznacza, że
przygotowanie projektów uchwał należy wyłącznie do zarządu, z projektami takimi może wystąpić sama rada, komisje rady (sejmiku), a także poszczególni radni.
2.4.2.3. Funkcja wykonawczo-zarządzająca
Zarządy są organami wykonawczymi j.s.t., dlatego też główne ich zadania wiążą się z realizacją przede wszystkim tej funkcji. A zatem, zarząd jest zobowiązany – zgodnie z przepisami
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art. 30 SamGminU, art. 32 SamPowU oraz art. 41 SamWojU – do wykonywania uchwał rady
(sejmiku) oraz zadań j.s.t. określonych przepisami prawa. W tym ostatnim zakresie mieszczą się m.in. uprawnienia do wydawania przez zarząd decyzji administracyjnych, na podstawie
przepisów ustaw szczególnych prawa materialnego.
Inne zadania zarządów wymienione w ustawach ustrojowych nie stanowią katalogu zamkniętego, lecz mają charakter jedynie przykładowy i obejmują m.in. gospodarowanie mieniem j.s.t.,
wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych
j.s.t. Według SamWojU, do zarządu należy organizowanie współpracy ze strukturami samorządu
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.
Kompetencje wykonawcze zarządu nie mogą być przejęte przez organ stanowiący. Podział kompetencji pomiędzy organami j.s.t. nie wyklucza podejmowania przez radę uchwał zawierających wytyczne (zwane niekiedy zasadami) dla podległych jej organów i jednostek, określające sposób zachowania się tych organów i jednostek, np. co do sposobu gospodarowania
mieniem. I tak np. do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy ustanowienie zasad
gospodarowania mieniem wojewódzkim, natomiast bieżące gospodarowanie mieniem należy
do kompetencji zarządu.

2.5. Organy administracji samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent,
starosta, marszałek) i ich funkcje
Pozycję prawną wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oraz starosty i marszałka województwa wyznaczają przepisy ustaw ustrojowych, przepisy Kpa, przepisy administracyjnego
prawa materialnego oraz inne przepisy szczególne, np. Kp, w zakresie, w jakim wykonuje on
obowiązki kierownika zakładu pracy.
Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta są przewodniczącymi zarządu j.s.t. stopnia podstawowego, czyli gminy, z tym, że burmistrz jest przewodniczącym zarządu w gminie, w której
siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej
100 000 mieszkańców, miastach na prawach powiatów oraz w innych miastach, będących do
1999 roku stolicami województw, przewodniczącym zarządu jest prezydent miasta (art. 26
SamGminU).
Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu, z tym, że w miastach na prawach powiatu funkcję przewodniczącego sprawuje prezydent miasta. Marszałek województwa jest
przewodniczącym zarządu województwa.

2.5.1. Funkcje jako przewodniczących zarządów
Przewodniczący zarządów organizują pracę właściwych zarządów, kierują bieżącymi sprawami danej j.s.t. oraz reprezentują ją na zewnątrz (art. 31 SamGminU, art. 34 SamPowU,
art. 43 SamWojU). Na przewodniczącym ciała kolegialnego, jakim jest zarząd, ciąży obowiązek podejmowania czynności organizacyjnych, mających na celu niezakłócone i sprawne jego
funkcjonowanie. Czynności te powinien konkretyzować statut j.s.t. Jednoosobowe kierowanie
bieżącymi sprawami stanowi wyjątek od zasady, że organy gminy działają kolegialnie. Sprawy
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bieżące to takie, które w codziennej praktyce załatwiane są rutynowo i które należą do kompetencji zarządu. Jeżeli sprawa należy do rady, to z pewnością nie może być uznana za bieżącą.
Przewodniczący zarządu jednoosobowo reprezentuje j.s.t. na zewnątrz. Formuła ta oznacza, że w procesie wyrażania woli przez osobę publicznoprawną, jaką jest j.s.t., decydujące
znaczenie ma jednostkowe oświadczenie woli przewodniczącego zarządu. Przewodniczący
jest jednak związany aktami wyrażenia woli podjętymi przez organ stanowiący lub przez zarząd. Wyjątek od zasady jednoosobowej reprezentacji dotyczy oświadczeń woli, składanych w
imieniu j.s.t. w sprawach majątkowych zarządu mieniem lub przy zaciąganiu kredytu (art.133
FinPublU); obowiązuje tu zasada reprezentacji łącznej, tzn. oświadczenie woli składają dwaj
członkowie zarządu.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu
publicznego, zagrażających zdrowiu i życiu oraz mogących spowodować znaczne straty materialne przewodniczący zarządu podejmuje nawet czynności należące do kompetencji zarządu, z tym, że z wyłączeniem możliwości (w powiecie i gminie) wydawania przepisów porządkowych (art. 43 ust. 2 SamWojU, art. 34 ust. 2 SamPowU, art. 32 SamGminU). Decyzje
w ramach czynności podjętych w sprawach nie cierpiących zwłoki wymagają przedstawienia
do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu.
Ponadto wójt, burmistrz, starosta oraz marszałek województwa są obowiązani do przedłożenia wojewodzie uchwał rad (sejmiku) w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia; w tym samym terminie przewodniczący zarządu przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej te uchwały, które są
objęte zakresem nadzoru izby (art. 90 SamGminU, art. 78 SamPowU, art. 81 SamWojU).

2.5.2. Funkcje jako organów administracji I instancji
Wójt (burmistrz), starosta i marszałek województwa wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości – odpowiednio – gminy, powiatu i samorządu województwa, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez
zarząd j.s.t. (art. 39 ust. 1 SamGminU, art. 38 ust. 1 SamPowU, art. 46 ust. 1 SamWojU).
Wójt (burmistrz), starosta i marszałek województwa mogą upoważnić swoich zastępców, pozostałych członków zarządu j.s.t., pracowników (urzędu gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego)
oraz kierowników jednostek organizacyjnych j.s.t. do wydawania decyzji w ich imieniu.
Wójt (burmistrz), starosta i marszałek województwa podpisują decyzje wydawane przez
zarząd danej j.s.t. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali
udział w jej wydaniu.
Od decyzji wydawanych przez wójta (burmistrza), starostę i marszałka województwa oraz
od decyzji zarządów j.s.t. przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (które jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kpa), chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej (art. 39 ust. 5 SamGminU, art. 38 ust. 3 SamPowU, art. 46 ust. 3 SamWojU),
co ma miejsce w odniesieniu do niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.
Przewodniczący zarządu j.s.t. są, stosownie do ich właściwości, organami podatkowymi
pierwszej instancji w rozumieniu art. 13§1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – OrdPodU; organami odwoławczymi od ich decyzji są s.k.o.
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2.5.3. Funkcje jako organów sprawujących władzę administracji ogólnej
Wójt (burmistrz) w gminie, a starosta w powiecie sprawują władzę administracji ogólnej,
co oznacza, iż ponoszą oni odpowiedzialność za rezultat działania całej administracji w gminie
lub powiecie. Władza administracji ogólnej nie dotyczy marszałka województwa, albowiem na
poziomie wojewódzkim władzę tę sprawuje wojewoda. (zob. pkt 1.3.1.).
Konsekwencją sprawowania władzy administracji ogólnej jest zasada zwierzchnictwa oraz
zasada zespolenia aparatu administracyjnego (zob. pkt 1.3.2. oraz pkt 1.3.3.). I tak, w przypadku gminy mamy do czynienia z pełnym zespoleniem całego administracyjnego aparatu pomocniczego w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem (art. 33 SamGminU).
Z odmienną postacią zespolenia mamy do czynienia na poziomie powiatu. Zgodnie z art. 33b,
powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży.
Administracja zespolona zorganizowana jest wprawdzie w kilku urzędach, ale działa pod
jednym zwierzchnictwem starosty. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, a w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
4) zleca przeprowadzenie kontroli.
Starosta jest zwierzchnikiem całej powiatowej administracji zespolonej, ale nie jest jej organem, gdyż kierownicy powiatowych służb i inspekcji działają zawsze we własnym imieniu,
także wydając decyzje administracyjne.

2.5.4. Funkcje jako kierowników urzędów i zwierzchników pracowniczych
Wójt (burmistrz), starosta oraz marszałek województwa jest kierownikiem, odpowiednio,
urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników danego urzędu i kierowników (gminnych, powiatowych, wojewódzkich)
samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 2 i 5 SamGminU, art. 35 ust. 2 SamPowU,
art. 43 ust. 3 SamWojU).
Wójt (burmistrz), starosta oraz marszałek województwa jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu Kp, dlatego też przysługują mu w stosunku do pracowników uprawnienia wynikające z PracSamU, Kp, statutu danej j.s.t. oraz regulaminu organizacyjnego odpowiedniego
urzędu: gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego.
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2.6. Inne formy samorządu
Oprócz samorządu terytorialnego, w naszym systemie prawnym funkcjonują inne, różnorodne formy samorządu, a w szczególności:
1) samorząd gospodarczy (ustawa z 1989 r. o izbach gospodarczych),
2) samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców (ustawa z 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych),
3) samorząd zawodowy lekarzy (ustawa z 1989 r. o izbach lekarskich),
4) samorządy zawodowe adwokatów (izby adwokackie), radców prawnych (izby radców),
notariuszy (izby notarialne),
5) samorząd rolniczy (ustawa z 1995 r. o izbach rolniczych).
Samorząd rolniczy wyróżnia się spośród innych samorządów tym, iż izby rolnicze, będące
formą organizacyjną samorządu, mogą wykonywać:
1) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie
porozumień z właściwymi organami tej administracji,
2) zadania przekazywane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego
z zakresu zadań własnych j.s.t.
Zadania są wykonywane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez
administrację rządową lub samorządową.
Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań
własnych j.s.t. załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego. Decyzje
administracyjne wydaje prezes izby; może on upoważnić do ich wydawania wiceprezesa izby
lub innych członków zarządu. W postępowaniu organami wyższego stopnia są:
1) w sprawach z zakresu administracji rządowej – wojewoda,
2) w sprawach z zakresu zadań własnych j.s.t. – s.k.o.

2.7. Instytucje kontroli administracyjnej wobec samorządu terytorialnego
Charakterystycznymi przykładami wyspecjalizowanych instytucji administracji publicznej, powołanych do kontroli samorządu terytorialnego, których nie można przyporządkować
do żadnej z dwóch wyszczególnionych kategorii (administracji rządowej, zarówno zespolonej, jak i niezespolonej, oraz samorządowej), są w szczególności regionalne izby obrachunkowe (r.i.o.) i samorządowe kolegia odwoławcze (s.k.o.).

2.7.1. Regionalna izba obrachunkowa
Regionalna izba obrachunkowa działa na podstawie RegIObrU. Jest ona kolegialnym organem nadzoru nad działalnością j.s.t. w zakresie spraw finansowych oraz organem dokonującym kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych j.s.t., związków międzygminnych
i związków powiatów, stowarzyszeń gmin, powiatów oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetu j.s.t. R.i.o. prowadzi kontrolę bądź
z własnej inicjatywy, bądź na wniosek podmiotów samorządowych. Kontrole mają charakter:
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1) kompleksowy, obejmujący całokształt działalności finansowej j.s.t. (przynajmniej raz na
4 lata), 2) problemowy, 3) doraźny. Działania r.i.o. jako organu nadzoru nad działalnością
komunalną w zakresie spraw budżetowych obejmują badania uchwał budżetowych oraz ich
projektów, a także sprawozdań z ich wykonania. Oprócz działalności kontrolnej i nadzorczej,
do ustawowego zakresu działania r.i.o. należy: 1) opiniowanie spraw o istotnym dla jednostki
samorządu terytorialnego znaczeniu finansowym, jak np. przy zaciąganiu kredytów czy udzielaniu absolutorium zarządowi, 2) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla
podmiotów komunalnych w zakresie spraw budżetowych. R.i.o. jest państwową jednostką budżetową, obejmującą swoim zakresem działania jedno województwo, nadzorowaną, według
kryterium legalności, przez Prezesa Rady Ministrów. Istotną specyfikę, uwzględniającą rządowo-samorządowy charakter r.i.o., statuują przepisy określające sposób powoływania najważniejszego organu, tj. kolegium izby, w skład którego wchodzą powołani przez Prezesa Rady
Ministrów członkowie, w tym w połowie zgłoszeni przez jednostki samorządu terytorialnego.

2.7.2. Samorządowe kolegium odwoławcze
Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kpa
oraz OrdPodU w stosunku do jednoosobowych organów w gminie, powiecie i województwie
(wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka) lub – wyjątkowo – organów kolegialnych
(zarządów), orzekającym w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości j.s.t. S.k.o. działa na podstawie SamKolOdwU, w formie państwowej
jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa (podobnie jak r.i.o.). Rozstrzygnięcia
s.k.o., w postaci decyzji administracyjnych, zapadają w składach trzyosobowych i przysługuje
na nie skarga do NSA. S.k.o. jest także umocowane do zgłaszania zapytań prawnych do NSA.
Przewodniczący s.k.o. tworzą – przewidzianą ustawowo – Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, której zadaniem jest m.in. przedstawianie spraw s.k.o na szczeblu
centralnym, koordynacja działań s.k.o., stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń.

2.8. Najwyższa Izba Kontroli
NIK jest naczelnym konstytucyjnym organem kontroli państwowej, podporządkowanym Sejmowi RP, którego działalność określa ustawa z 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
NIK działa na podstawie zasady kolegialności. Pracami NIK kieruje Prezes, Kolegium NIK,
a na terenie województwa funkcjonuje delegatura NIK, kierowana przez jej dyrektora. Zakresem kontroli NIK obejmuje całą sferę instytucji prawa publicznego, a także przedsiębiorstwa
państwowe i spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz podmioty uzyskujące dotacje z budżetu
państwa. Działaniami kontrolnymi objęte są również j.s.t., jednak bez prawa kontroli z punktu
widzenia kryterium celowości.
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Rozdział 3
Współpraca i komunikacja między jednostkami
administracji publicznej oraz między nimi a innymi
organizacjami i instytucjami
3.1. Formy współpracy
Formy współpracy jednostek wykonujących administrację publiczną są zróżnicowane
w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze współdziałaniem ze sobą jednostek samorządu terytorialnego, czy jednostek samorządowych z organami administracji rządowej.
W pierwszym przypadku może ona być realizowana albo w formie związków komunalnych, stowarzyszeń, fundacji (czyli przybiera formę zorganizowaną), albo porozumień, umów
cywilnoprawnych, umów administracyjnych lub umów mieszanych. Współpraca z udziałem administracji rządowej przebiega wyłącznie w formach niezorganizowanych, tj. porozumień i umów.

3.1.1. Związki komunalne i inne formy zorganizowanego współdziałania
Forma związku komunalnego przewidziana jest do zapewnienia trwałego współdziałania ze
sobą gmin (związki międzygminne) oraz powiatów (związki powiatów). Miasta na prawach
powiatu mogą też zawierać związki z gminami. W świetle obowiązujących ustaw niemożliwe
jest tworzenie związków województw. Istotą związków komunalnych, tworzonych dobrowolnie przez j.s.t. na mocy zgodnych uchwał ich organów stanowiących (obowiązek ustanowienia
związku gmin może nałożyć na te jednostki tylko ustawa), jest przejęcie od powołujących je
gmin bądź powiatów niektórych, należących do nich, zadań oraz tych praw i obowiązków,
które związane są z realizacją przekazanych zadań.
Zasady tworzenia, rejestrowania statutów związków (przesądzającego o uzyskaniu przez
nie osobowości prawnej), a także ich działalności, określają: SamGminU (art. 64-73a) i SamPowU
(art. 65-74) oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Związki działają na podstawie ustaw
oraz statutu, mogą posiadać swój majątek, ich organy (zgromadzenie, jako organ stanowiący,
i zarząd, jako organ wykonawczy) mogą podejmować takie same akty i czynności prawne jak
organy tworzących je jednostek samorządowych, tyle tylko, że w sprawach określonych w statucie związku jako jego zadania. Wszystkie czynności i akty związek podejmuje w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. Podlegają one nadzorowi i kontroli sądowej na tych samych
zasadach co akty i czynności organów jednostek tworzących związek.
Związki komunalne mogą być tworzone na czas określony lub nieokreślony, mogą przyjmować nowych uczestników, można też z nich wystąpić (na zasadach określonych statutem). Poza
ustrojem związku (nazwa, struktura i organy), jego statut powinien określić ponadto zasady:
korzystania z obiektów i urządzeń związku, udziału w kosztach wspólnej działalności i zyskach, pokrywania strat związku, rozliczeń majątkowych, likwidacji związku i inne zasady,
określające współdziałanie. Zmiany statutu związku gmin następują w trybie przewidzianym
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dla jego ustanowienia, a statutu związku powiatów – w trybie określonym bezpośrednio w tym
statucie przez rady powiatów tworzących związek.
Ustawy nieco odmiennie regulują skład osobowy organów stanowiących związków komunalnych. W związkach gmin zasadą jest jednoosobowa reprezentacja gminy w zgromadzeniu, w osobie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). W związkach powiatów reprezentacja
ma być dwuosobowa, a o tym, kto reprezentuje powiat, rozstrzyga rada powiatu. Zarówno uchwały właściwych rad o przystąpieniu do związku, jak i uchwały organów związku muszą być
podejmowane bezwzględną większością głosów ustawowej (statutowej) liczby uprawnionych
do głosowania. Członkom zgromadzenia związku przysługuje uprawnienie zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w stosunku do uchwały tego organu (w terminie 7 dni od jej podjęcia). Jego
wniesienie skutkuje wstrzymanie jej wykonania i zobowiązuje zgromadzenie do ponownego
rozpatrzenia sprawy. Ponowny sprzeciw jest już niedopuszczalny. Ustawy nie przewidują „ostrzejszych” wymogów wobec trybu podejmowania uchwał po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Ponieważ quorum i wymaganą większość przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia określiły ustawy, niedopuszczalne byłoby ustanowienie odmiennych reguł w statucie związku.
Związki komunalne powinny prowadzić gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych
ustawami dla jednostek tworzących związki, powinny mieć swój budżet i podlegają w tym
zakresie kontroli oraz nadzorowi r.i.o.
W odróżnieniu od związków gmin i związków powiatów, stowarzyszenia i fundacje są
formami trwałej współpracy, której podjęcie i prowadzenie nie powoduje żadnych zmian we
właściwości i odpowiedzialności j.s.t. za realizację zadań publicznych. Służą one natomiast
przeważnie wymianie doświadczeń i informacji, promocji, a nawet wykonywaniu niektórych
zadań publicznych w imieniu współdziałających jednostek i na ogół – na ich wyłączne ryzyko
i odpowiedzialność. Możliwość zawierania stowarzyszeń przewidują wszystkie ustawy samorządowe. Tworzenie fundacji odbywa się natomiast na zasadach ogólnych.

3.1.2. Porozumienia
Jest to najszerzej stosowana w praktyce forma współdziałania, i to nie tylko jednostek samorządowych tego samego szczebla, ale także powiatów z gminami i gmin z powiatami grodzkimi
(art. 74-75 SamGminU, art. 5 ust. 2 i art. 73-74 SamPowU), województw samorządowych
z powiatami i gminami (art. 8 ust. 2 SamWojU), a także wojewodów z wszystkimi rodzajami j.s.t.
oraz z kierownikami państwowych jednostek organizacyjnych z terenu województwa (art. 33-34
AdmRządWojU). Przepisy szczególne przewidują również zawieranie porozumień w celu określania zasad wykonywania przez j.s.t. zadań publicznych i uczestniczenia w kosztach ich wykonywania, a także przekazywania zadań publicznych jednostkom sektora niepublicznego, czego
dobitnym przykładem jest art. 47 ust. 2 PomSpołU. W ten sposób włączane są do bezpośredniej
realizacji zadań publicznych także organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Porozumienia międzygminne mają służyć powierzeniu jednej z gmin wykonywania zadań
publicznych, należących do zawierających je stron. Gmina, wykonująca zadania określone takim porozumieniem, przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, zaś gminy te obowiązane są uczestniczyć w kosztach realizacji powierzonego
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zadania. W odróżnieniu od związków komunalnych, postanowienia ustaw nie określają trybu
zawierania i funkcjonowania porozumień. Natomiast w przypadku, gdy porozumienie nie zawiera w tym zakresie żadnych postanowień, stosuje się do nich odpowiednio postanowienia
ustawowe dotyczące związków. Podobne reguły obowiązują przy zawieraniu porozumień powiatów. Z prawnego punktu widzenia, porozumienia j.s.t. mają – co do zasady – charakter
administracyjnoprawny, co oznacza, że w przypadku sporów na tle sposobu ich wykonywania
wykluczona jest droga do sądu powszechnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której
jeden z uczestników porozumienia nie realizuje zobowiązań finansowych w stosunku do jednostki, która wykonuje zadanie powierzone. Prawa do wniesienia powództwa cywilnego nie
można w tym przypadku wykluczyć, chociaż nie odnotowano – jak dotychczas – orzecznictwa
sądowego w tej kwestii.
Porozumienia między wojewodami a j.s.t. mają zbliżony cel i charakter. Na ich mocy
wojewodowie mogą powierzyć jednostkom samorządowym do wykonywania zadania i kompetencje z zakresu administracji rządowej. Przyjmując te zadania do realizacji, organy j.s.t. stają
się organami właściwymi w tych sprawach. Oprócz określenia zadań, uprawnień i obowiązków
przyjmowanych od wojewody, porozumienia te powinny określać zasady finansowania zadań
i kontroli ich wykonywania.

3.1.3. Umowy
Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, a co za tym idzie, zdolność
prawną i zdolność do czynności prawnych. W takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne
z obowiązującym prawem, mogą one zawierać umowy zarówno między sobą, jak i z innymi
podmiotami prawa. Wojewodowie wprawdzie nie mają przymiotu osobowości prawnej, jednak
– jako kierujący działalnością urzędu wojewódzkiego – są stationes fisci Skarbu Państwa i mogą
również – wykonując zadania publiczne nałożone na nich w ustawach – zawierać umowy
z innymi podmiotami.
Charakter umów zawieranych przez terenowe organy administracji publicznej może być
zróżnicowany. Mogą to być typowe umowy cywilnoprawne, umowy administracyjne oraz umowy o charakterze mieszanym. Umowy, na mocy których dochodzi do przekazania wykonywania zadań o charakterze publicznym przez organ administracji publicznej innemu organowi tej
administracji albo jednostce innego rodzaju, są umowami administracyjnymi. Odmianą takich umów są porozumienia, które zostały wyodrębnione w osobną grupę, gdyż – w odróżnieniu od innych umów administracyjnych – taką formę współdziałania przewidział i nazwał sam
ustawodawca. Są to umowy zawierane między sobą przez organy administracji publicznej albo
przez organy administracji publicznej z innymi podmiotami, których przedmiotem jest przekazanie do wykonania zadania, łącznie z odpowiedzialnością publiczną za jego realizację. Podobnie jest w przypadku, gdy w drodze umownej dokonuje się ustalenia na przyszłość sposobu lub
zasad realizacji zadania publicznego. Możliwość zawierania tego rodzaju umów powinna jednak być wprost przewidziana przepisami prawa. Umowy, których skutki nie wywołują żadnych
zmian w sferze właściwości i kompetencji organów administracji, są umowami cywilnoprawnymi. W praktyce występują umowy mające zarówno cechy umów administracyjnych, jak
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i cywilnych. Rozstrzyganie sporów wynikających z tych umów odbywa się według reguły określonej w pkt. 3.1.2.
Szczególną uwagę należy zwrócić na te przepisy ustrojowych ustaw samorządowych, które
przewidują realizację zadań tych jednostek przy pomocy „innych podmiotów” (art. 9 ust. 1
SamGminU, art. 6 ust. 1 SamPowU, art. 8 ust. 1 SamWojU). Także tutaj formą współdziałania
będzie umowa (przeważnie cywilnoprawna), a podmiotami współpracującymi z organami administracji terytorialnej – organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

3.2. Instrumenty konsultacji i komunikacji wewnątrz
administracji publicznej oraz między strukturami tej administracji
a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego
(zasada konsultacji społecznych)
Przepisy obowiązującego w RP prawa nie przewidują generalnego obowiązku konsultowania wszelkich rozstrzygnięć administracyjnych podejmowanych przez wojewodów, organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej czy też organy j.s.t. ani też utrzymywania stałych więzi komunikacyjnych. Obowiązek taki przewidywany jest natomiast w licznych aktach,
regulujących wykonywanie poszczególnych zadań publicznych. Brak przepisów prawa nakazujących utrzymywanie więzi konsultacyjnych z organizacjami obywatelskimi we wszystkich
sprawach nie oznacza, że organ administracji terenowej, realizujący zadanie mieszczące się
w zakresie statutowych celów funkcjonującej na jego terenie organizacji, zwolniony jest z obowiązku uprzedniej konsultacji projektowanego rozstrzygnięcia. Z zasady pomocniczości należy
wyprowadzić wniosek odwrotny i domagać się od organów administracji terytorialnej zapoznawania wszelkich organizacji obywatelskich działających w tej sferze, w której mieści się dane
zadanie, z zamierzeniami i wynikami działalności.
Podstawowymi instrumentami tej konsultacji są: żądanie informacji (wglądu w bieg załatwianych spraw), obowiązek uzyskania opinii i uzgodnienia. Żądanie informacji jest instrumentem wykorzystywanym w ramach nadzoru wojewodów i r.i.o. nad działalnością j.s.t. Opiniowanie to wypowiadanie się upoważnionego prawem organu na temat zamierzonej czynności lub
aktu administracyjnego, które powinno być rozważone przez organ realizujący dane zadanie
publiczne. Uzgadnianie (działanie za zgodą, w/po porozumieniu, w/po uzgodnieniu itp.) polega
natomiast na procesie dochodzenia przez prowadzące je podmioty do wspólnego stanowiska
w rozpoznawanych i rozstrzyganych sprawach, będącego przesłanką prawnej skuteczności aktu
lub czynności, które mają być „uzgodnione”.
W Polsce, jako kraju demokratycznym, obowiązujące prawo gwarantuje społeczeństwu szerokie możliwości partycypacji w procesie podejmowania wszelkich decyzji przez władze publiczne. Dotyczy to w największym stopniu społeczności gminnych. Podstawowymi instrumentami konsultacji i komunikacji władz publicznych z obywatelami i instytucjami społeczeństwa
obywatelskiego są: referendum, wnioski, skargi i petycje. Obecnie omówione zostanie referendum, natomiast w pkt. 6.1. – wnioski, skargi i petycje.
Opierając się na brzmieniu stosownych ustaw, należy stwierdzić, że referendum polega na
wyrażaniu przez uprawnionych, w drodze głosowania, swojej woli co do sposobu rozstrzygnię-
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cia sprawy poddanej referendum. W szczególności referendum polegać będzie na udzieleniu, na
urzędowej karcie do głosowania, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania albo na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań, co przewiduje
ustawa z 1995 r. o referendum.
Od 4 listopada 2000 r. obowiązuje RefLokU, określająca tryb podejmowania przez społeczności j.s.t. decyzji w sprawach należących do tych jednostek, a także w sprawie odwołania
przed upływem kadencji ich organów stanowiących (por. też art. 5 i art. 17 SamWojU, art. 8-10
SamPowU, art. 11-12 SamGminU). Referendum takie przeprowadza się obowiązkowo na wniosek
10 % uprawnionych do głosowania w gminie lub powiecie albo 5% uprawnionych do głosowania w województwie. Wymagane poparcie dla wniosku o przeprowadzenie referendum musi
uzyskać jego inicjator, na swój koszt, zbierając podpisy osób posiadających czynne prawo wyborcze i przekazując je organowi stanowiącemu danej jednostki. Wynik przeprowadzonego referendum jest rozstrzygający, jeżeli wzięło w nim udział minimum 30 % uprawnionych, a za
jednym z rozwiązań oddano więcej niż połowę głosów.

Rozdział 4
Korpus pracowniczy terytorialnej administracji publicznej
4.1. Ustawowy status pracowników administracji rządowej
– system służby cywilnej
Regulacja normatywna statusu prawnego pracowników terenowej administracji rządowej
zawarta została w kilku ustawach, z których za najważniejszą uznać należy SłCywU. Fundamentalnym założeniem koncepcji w niej zawartej jest uznanie, że służba cywilna (s.c.) to system wartości, norm, procedur i instytucji – opartych na zasadach: fachowości, rzetelności,
bezstronności oraz neutralności politycznej – stworzony do wykonywania zadań państwa przez działający w jego strukturach korpus służby cywilnej. Powyższa formuła stanowi realizację art. 153
Konstytucji, mającego brzmienie: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej
działa korpus służby cywilnej”. Można też powiedzieć, że s.c. jako instytucja ustrojowa jest
podstawową gwarancją profesjonalnego, bezstronnego, uczciwego, sprawnego i lojalnego wobec państwa i demokratycznie wybieranych jego władz, wykonywania zadań służących osiąganiu interesu ogólnopaństwowego. Bez stworzenia systemu opartego na powyższych wartościach
niemożliwe byłoby zbudowanie nowoczesnego, demokratycznego aparatu administracyjnego,
przygotowanego do prawidłowego realizowania zadań, wynikających z wprowadzanych fundamentalnych reform ustrojowych, a także bliskiego wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kształt
polskiej s.c. jest w pełni dostosowany do standardów w niej obowiązujących.
Polski model s.c. oparty jest na kilku podstawowych zasadach. Pierwszą z nich jest zasada
otwartości i równości w dostępie do s.c. Jest ona realizowana w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku publikowania w periodyku Urzędu Służby Cywilnej „Biuletyn Służby
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Cywilnej” – jako warunku zatrudnienia – wszystkich ofert pracy na stanowiska urzędnicze
w całej administracji rządowej, w których zostają określone wymagania, stawiane wobec kandydatów, niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku.
Druga istotna zasada przesądza konkurencyjny charakter obsadzania określonych stanowisk w s.c. Warunkiem jej obowiązywania jest wyróżnienie dwóch kategorii stanowisk:
a) wyższych – od sekretarza Rady Ministrów, przez dyrektora generalnego urzędu, dyrektora
departamentu (wydziału w urzędzie wojewódzkim) do zastępcy tegoż dyrektora – które mogą
być obsadzane co do zasady tylko urzędnikami s.c.,
b) pozostałych.
W stosunku do tej pierwszej kategorii obowiązuje reguła obsadzania ich wyłącznie w drodze konkursu, przeprowadzanego przez Szefa Służby Cywilnej.
Charakterystycznym znamieniem tej ustawy jest też jej szeroki zakres podmiotowy. Objęła
ona bowiem zasięgiem swojej jednolitej i nowoczesnej regulacji całą kadrę urzędniczą administracji rządowej (zatrudnioną w ministerstwach, urzędach centralnych, terytorialnych urzędach
administracji zespolonej i niezespolonej, co w sumie daje liczbę ponad 115 tys. członków korpusu). Konsekwencją szerokiego ujęcia zakresu podmiotowego jest zróżnicowanie statusu członków korpusu s.c., obejmującego:
1) pracowników s.c. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
2) urzędników s.c. zatrudnionych na podstawie mianowania, po przeprowadzeniu jednolitego
dla wszystkich kandydatów postępowania kwalifikacyjnego.
Pierwsza grupa to pracownicy służby cywilnej, uzyskujący ten status z chwilą zatrudnienia
w urzędzie administracji rządowej. Ze względu na wyraźnie mniejsze stawiane im wymagania
i podstawę zatrudnienia (umowa o pracę) nie są objęci wieloma instrumentami chroniącymi
i stabilizującymi ich stosunek pracy.
Pracownikiem s.c. może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania (art. 4 SłCywU):
a) posiada polskie obywatelstwo,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) posiada kwalifikacje wymagane w s.c.,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Urzędnikiem służby cywilnej może zostać natomiast pracownik s.c. po dwóch latach pracy
w administracji rządowej, który podda się postępowaniu kwalifikacyjnemu, będącemu sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydata do wypełniania zadań urzędnika s.c. Postępowanie to odbywa się raz w roku, a w jego ramach sprawdza się wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje kandydatów. Poza warunkami określonymi dla pracowników s.c., kandydaci na urzędników muszą legitymować się posiadaniem wyższego magisterskiego wykształcenia, a także znajomością języka obcego, udokumentowaną enumeratywnie
wyliczonymi świadectwami – wydanymi przez wskazane w rozporządzeniu instytucje naukowo-edukacyjne. W tej grupie pracowniczej prowadzi to do zapewnienia urzędnikom s.c. stabilizacji zatrudnienia oraz jasnej i czytelnej drogi rozwoju, poprzez wprowadzenie dziewięciu
stopni służbowych, uzyskiwanych w miarę upływu czasu i otrzymywania pozytywnych ocen
okresowych. Urzędnik s.c. musi się jednak liczyć z możliwością przeniesienia go przez dyrek-
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tora generalnego na inne stanowisko w tym samym urzędzie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
urzędu, a w sytuacji, gdy wymaga tego interes służby, Szef Służby Cywilnej może go przenieść do
innego urzędu w tej samej miejscowości. Każdy urzędnik otrzymuje, poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem stażowym (tzw. wysługą lat) – należnymi każdemu pracownikowi s.c. – dodatek służby cywilnej, którego wysokość zależy od posiadanego przez urzędnika stopnia służbowego.
Równocześnie jednak na urzędniku s.c. spoczywają dodatkowe obowiązki i dotyczą go dodatkowe ograniczenia, z których najważniejszymi są zakazy: członkostwa w partiach politycznych, pełnienia funkcji w związkach zawodowych i łączenia pracy z mandatem radnego w jakiejkolwiek j.s.t. Nie może też publicznie manifestować swoich poglądów politycznych, a także
uczestniczyć w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających funkcjonowanie urzędu.
Ponadto, nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia oraz innych zajęć zarobkowych bez
zgody dyrektora generalnego urzędu.

4.2. Ustawowy status pracowników administracji samorządowej
Zagadnienia pozycji prawnej pracowników samorządu terytorialnego uważane są powszechnie za należące do kategorii skomplikowanych i nieprzejrzystych, a sam stosunek prawny
tych pracowników za budzący wiele wątpliwości i uwag krytycznych. Powodów takiej oceny
należy upatrywać zarówno w rozbudowanym i niejasnym, gdy chodzi o wzajemne powiązania między poszczególnymi aktami, systemie źródeł prawa, określających prawa i obowiązki
pracownicze, w przestarzałych i nieadekwatnych do obecnych potrzeb konstrukcjach prawnych, zastosowanych w tych aktach.
Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki pracy w administracji samorządowej
jest PracSamU, będąca swoistą pragmatyką służbową tej kategorii pracowników. Jej uchwalenie
było wyrazem zamiaru ustawodawcy stworzenia całościowego, kompleksowego normatywnego
ujęcia statusu prawnego pracownika samorządowego. Jednak wskutek wewnętrznych niespójności i nadmiernej liczby odesłań do innych aktów prawnych, ustawa ta jest nieczytelna, rodzi wiele
zastrzeżeń interpretacyjnych. Tym samym istotna część regulacji normatywnej znajduje się
w innych aktach, w tym w szczególności w PracUrzPaństU i w Kp, do których ustawa często
odsyła, a także w ustawach ustrojowych o poszczególnych rodzajach samorządu terytorialnego.
Powyższe odesłania mają charakter zarówno konkretny (wskazujący na odpowiednie przepisy),
jak i generalny, przewidziany w art. 31 ust. 1 powyższej ustawy, oznaczający, że w sprawach nie
uregulowanych w PracSamU stosuje się przepisy Kp. Do tego dochodzą ustawy, których przepisy
także odnoszą się do pracowników samorządowych, mimo braku wyraźnego do nich odesłania
w PracSamU, jak. np. w zakresie spraw emerytalno-rentowych, dotyczących świadczeń z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, urlopów wychowawczych, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa czy uprawnień związków zawodowych.
Należy również pamiętać, że na mocy PracSamU źródłem prawa dla stosunków pracy tych
pracowników są także statuty poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, regulaminy
organizacyjne i regulaminy pracy.
Pojęcie pracownika samorządowego zawarte w PracSamU obejmuje osoby zatrudnione w urzędach samorządowych, jednostkach pomocniczych, związkach komunalnych, komunalnych zakła-
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dach budżetowych, a także w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych. Jak się podkreśla, o zaliczeniu danej osoby do kategorii pracowników samorządowych decyduje wyłącznie rodzaj
jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, a nie stanowisko, jakie zajmuje, czy podstawa
prawna zatrudnienia. To oznacza równocześnie, że pracownikiem samorządowym jest tylko osoba
zatrudniona w ramach stosunku pracy, a nie na podstawie np. umowy cywilnoprawnej czy też sprawująca swoją funkcję honorowo.
Kryterium podstawy zatrudnienia pozwala wyodrębnić 4 jej postaci:
1) wybór – obowiązujący przy obsadzaniu stanowisk w organie wykonawczym j.s.t. lub związku
komunalnego, tj. w szczególności:
– marszałka, jego zastępców oraz członków zarządu województwa (jeżeli statut w stosunku do tych ostatnich tak stanowi) – w urzędzie marszałkowskim,
– starosty, jego zastępcy i członków zarządu (jeżeli statut w stosunku do tych ostatnich tak
stanowi) – w starostwie powiatowym,
– wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jego zastępcy i członków zarządu (jeżeli statut
w stosunku do tych ostatnich tak stanowi) – w urzędzie gminy (miasta),
2) mianowanie – występujące przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych i innych wskazanych
w statucie j.s.t.,
3) powołanie – odnoszące się wyłącznie do stanowisk sekretarza i skarbnika (głównego księgowego) j.s.t.,
4) umowa o pracę – dotycząca wszystkich innych stanowisk.
Statut j.s.t. określa organ lub osobę, właściwe do nawiązania w imieniu zakładu pracy stosunku pracy w każdej z powyższych czterech sytuacji.
Wielość tych podstaw, będąca wynikiem przyjęcia dotychczas obowiązującego modelu
(w PracUrzPaństU), jest przedmiotem krytyki, odnoszącej się szczególnie do powołania jako sposobu nawiązania stosunku pracy, niezrozumiałego i prowadzącego do wielu wątpliwości.
Z krytycznymi ocenami spotykają się zasady i tryb doboru kandydatów do pracy w jednostkach samorządowych na stanowiska obsadzane w drodze zastosowania jednego z trzech pierwszych sposobów. Pierwsza kwestia to stawiane im wymagania. Lista tych wymagań, zawierająca
wiele zrozumiałych, wręcz oczywistych warunków (np. dotyczących wieku, zdolności do czynności prawnych, pełni praw obywatelskich, stażu pracy i kwalifikacji), nie obejmuje wszakże takich
elementów, jak niekaralność czy nieskazitelność charakteru, co w sposób wyraźny odbiega od,
uznanych obecnie za niezbędne, środków zapobiegających zjawiskom korupcyjnym. Drugim zagadnieniem poddawanym krytyce jest brak w ustawie instrumentów,gwarantujących realizację
istotnych zasad, aprobowanych powszechnie w systemie administracji publicznej. Chodzi tu
w szczególności o otwartość i jawność trybu naboru, co przejawia się np. w obowiązku publicznego ogłaszania informacji o wakatach na wszystkie stanowiska, także te, które są obsadzane
w drodze umowy o pracę. To pierwszy przypadek, w którym instrumenty obowiązujące w systemie służby cywilnej powinny być przenoszone na grunt samorządowy – zob. pkt 4.1.
Kolejnym elementem ustawy budzącym krytyczne uwagi jest system awansu i kariery pracownika samorządowego. Zupełnie archaiczne i nieprzystające do obecnych oczekiwań, a także
całkowicie nie odpowiadające współczesnym zasadom obowiązującym w administracji publicznej, są reguły oceniania, doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy, a w konsekwencji
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– awansowania na kolejne stanowiska. Kierunek pożądanych rozwiązań, zakładających obowiązek permanentnego doszkalania się pracownika i dokonywania cyklicznych ocen jako warunki awansu, został określony w SłCywU.
Podobnie nie do przyjęcia i dalszego stosowania jest system obsadzania kierowniczych stanowisk w administracji samorządowej, a właściwie jego brak. Powszechnie wymaganym standardem jest obecnie oparcie tego systemu na zasadzie konkurencyjności, co oznacza wprowadzenie trybu konkursowego jako podstawowego mechanizmu.
Warto też wspomnieć, choć jest to kwestia drugorzędna (ale jednak symptomatyczna!), o roli
przypisywanej ślubowaniu pracownika samorządowego, zatrudnianego na podstawie wyboru,
mianowania i powołania. Na gruncie PracSamU ma ono charakter czysto symboliczny i niezłożenie go nie rodzi żadnych prawnych konsekwencji, natomiast w innych zbliżonych sytuacjach, na
gruncie SłCywU, fakt odmowy złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.
W istotnej kwestii związanej z zakazami i ograniczeniami odnoszącymi się do pracowników
samorządowych w sferze nawiązywania dodatkowych stosunków pracy czy pełnienia innych
funkcji, zob. pkt. 5.2.3. i 5.2.4.
Można zatem stwierdzić, że obecnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące pracowników
samorządowych nie spełnia jakichkolwiek wymogów stawianych nowoczesnym unormowaniom w zakresie spraw pracowniczych i tym samym nie stanowi odpowiedniego instrumentu
w systemie zarządzania kadrami.

Rozdział 5
Prawna regulacja działań i instrumentów antykorupcyjnych
(etyka i odpowiedzialność w działalności
administracji publicznej)
5.1. Kształtowanie postaw etycznych
„Korupcja to jedna z najgroźniejszych chorób wolnorynkowej demokracji. Demokratyczna
Polska nie uchroniła się przed tą plagą, która demoralizuje życie publiczne, niszczy wolną konkurencję, fałszuje społeczną rzeczywistość. Międzynarodowe szacunki, a także niemal codzienne doświadczenia każdego obywatela nie pozostawiają złudzeń – III Rzeczpospolitą toczy rak
korupcji na skalę znacznie przekraczającą zachodnio-europejską normę” (Jan Skórzyński: Uwaga:
korupcja, „Rzeczpospolita”,7-8.07.01).
W badaniach Banku Światowego na temat korupcji w Polsce podkreśla się, iż wpływa ona
niszcząco na takie funkcje władzy, jak zarządzanie makrofinansowe, zapewnienie wysokiej
wydajności gospodarki, gwarantowanie praworządności i równych praw obywatelom oraz skuteczne wykonywanie przez organy publiczne ich kompetencji. Korupcję traktuje się jako wypadkową możliwości osiągania nieuczciwych zysków, zbyt szerokich kompetencji uznaniowych
oraz słabej jawności i kontroli działań w sferze publicznej. Dlatego też za efektywną metodę
zwalczania korupcji – różną od podejścia polegającego wyłącznie na ściganiu skorumpowa-
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nych osób – uznaje się obecnie wprowadzenie takich rozwiązań, które do minimum ograniczają
wpływ tych czynników na ludzkie zachowania.
W Polsce sytuacja społeczna dojrzała już do przygotowania i wdrożenia strategii antykorupcyjnej, traktowanej jako zintegrowany system wielu różnych działań podejmowanych zarówno
przez wymiar sprawiedliwości, jak i w sferze politycznej i administracyjnej. Strategia antykorupcyjna przyniesie rezultaty wówczas, gdy z jednej strony podejmowane będą skuteczne kroki dla
ścigania i karania osób skorumpowanych, z drugiej zaś – wprowadzone będą materialne zmiany
w organizacji pracy i funkcjonowania urzędów publicznych, a także doprowadzi się do restytucji
standardów honorowego, etycznego postępowania w życiu publicznym. Restytucja dawnych zasad honorowego postępowania może polegać na przygotowaniu i wdrożeniu kodeksów pożądanego postępowania, zarówno dla klasy politycznej w organach władzy publicznej, jak i dla urzędników administracji rządowej i samorządowej (urzędnicze kodeksy etyczne, z których obecnie przygotowywany jest Kodeks służby cywilnej). Jak na razie, proponowana restytucja zasad honorowego postępowania nie stała się szerszą praktyką, a obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie
przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym nie mogą być uznane za spójne, wyczerpujące i skuteczne, tzn. wyposażone w precyzyjnie skonstruowane sankcje prawne.

5.2. Regulacje prawne zapobiegające powstawaniu sytuacji korupcyjnych
5.2.1. Stan ustawodawstwa antykorupcyjnego
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Bank Światowy, „korupcją jest nadużywanie stanowisk publicznych dla osiągania prywatnych korzyści”, w opracowaniach NIK wyodrębnia się: korupcję w urzędzie, korupcję polityczną oraz korupcję gospodarczą. Każdy z tych rodzajów korupcji
może zaistnieć w działalności terenowej administracji publicznej, dlatego też instrumenty prawne
zapobiegające korupcji w administracji rozproszone są w wielu aktach normatywnych, regulujących
zasady działania organów administracji, status pracowników administracji, procedurę podejmowania decyzji czy formy aktywności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.
Przepisy zapobiegające zjawiskom korupcyjnym w terenowej administracji publicznej zawierają następujące akty ustawowe:
1) ustrojowe ustawy samorządowe o:
– samorządzie gminnym (SamGminU),
– samorządzie powiatowym (SamPowU),
– samorządzie województwa (SamWojU),
– ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2) ustawa o pracownikach samorządowych (PracSamU),
3) ustawa o pracownikach urzędów państwowych (PracUrzPaństwU),
4) ustawa o służbie cywilnej (SłCywU),
5) ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (OgrDziałGospU),
6) ustawa o zamówieniach publicznych (ZamPublU),
7) ustawa o gospodarce komunalnej (KomGospU)
8) ustawa Kodeks karny (Kk).
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Regulację prawną rozwiązań antykorupcyjnych w administracji charakteryzuje rozproszenie norm prawnych, daleko posunięta kazuistyka uregulowań, nakładanie się dyspozycji norm,
szczególnie w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej. Niniejsze opracowanie, nie mogąc
pretendować do przedstawienia całości regulacji szczegółowych, wskazuje jedynie na podstawowe rozwiązania instytucjonalne z tego zakresu.

5.2.2. Zasada jawności działania organów samorządu terytorialnego
Jawność działania organów, wyprowadzoną z art. 61 ust. 1 Konstytucji, głoszącego, iż „Każdy
obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne”, w pełni dowartościowała dopiero nowelizacja ustaw samorządowych, która weszła w życie 30 maja 2001 r. W każdej z ustaw zamieszczony został przepis konstytuujący zasadę, że działalność organów jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania
organów obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania
zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów (stanowiącego oraz wykonawczego) oraz
komisji rad (gminy i powiatu) i komisji sejmiku województwa. Zasady dostępu do dokumentów
i korzystania z nich określą statuty jednostek samorządu terytorialnego.
Zasada jawności działania organów doznaje konsekwentnego rozwinięcia w przepisach dotyczących podejmowania uchwał przez władze gminy, powiatu i województwa. Uchwały organów
gminy zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 14 ust. 1 SamGminU). Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy
stanowią inaczej (art. 13 ust. 1 SamPowU). Uchwały sejmiku województwa zapadają w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej; podobnie podejmowane są uchwały zarządu województwa (art. 19 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4 SamWojU).
Atrybut jawności działania podkreślony jest ustawowo w sferze gospodarki środkami finansowymi samorządu. We wszystkich jednostkach samorządu obowiązuje ten sam kanon jawności gospodarki finansowej, składający się m.in. z obowiązku debaty budżetowej, obowiązku opublikowania uchwały budżetowej oraz sprawozdań z jej wykonania, a także przedstawiania do publicznej
wiadomości pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu (np. art. 72 SamWojU).
Również w FinPublU zasada jawności jest wyraźnie statuowana.
Równocześnie należy dodać, że od 1 stycznia 2002 r. całej administracji publicznej (i nie
tylko) dotyczą przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wprowadza ona m.in. obowiązek udostępniania informacji w biuletynie internetowym oraz na wniosek obywatela.
Ustawowe ograniczenia jawności wynikają głównie z przepisów OchrInfNU oraz z ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pierwsza z tych ustaw wprowadziła cztery
kategorie klasyfikacji informacji niejawnych: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” oraz „zastrzeżone”, przy czym dwie pierwsze dotyczą tajemnicy państwowej, a dwie kolejne – tajemnicy służbowej. Szczegółowy sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy, jednak w praktyce może się okazać – szczególnie na poziomie samorządu lokalnego – że nadawanie oznaczeń może służyć naruszeniu zasady jawności
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działania organów. Dlatego też niezbędna jest precyzyjna regulacja statutowa zasad dostępu do
dokumentów i korzystania z nich. Legalność postanowień statutów jednostek samorządu terytorialnego, regulujących realizację zasady jawności działania, powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania organów nadzoru.

5.2.3. Zasada niełączenia funkcji i stanowisk w organach
samorządu terytorialnego z innymi rolami publicznymi
Zakazy kumulacji funkcji publicznych oraz zakazy podejmowania działalności czy dodatkowego zatrudnienia, mogącego poddawać w wątpliwość bezstronność działania funkcjonariusza lub urzędnika, przyjmują bardzo różnorodne konfiguracje.
I tak, w regulacjach ustrojowych ustaw samorządowych mamy do czynienia z rozgraniczeniem ról uczestnika władz samorządowych z funkcją parlamentarzysty, albowiem mandatu radnego (gminy, powiatu, sejmiku województwa) nie można łączyć z mandatem posła lub senatora. Mandatu posła i senatora nie można również łączyć z członkostwem w zarządach gminy,
powiatu oraz województwa. A zatem, od czasu nowelizacji ustaw samorządowych nie będzie
można być jednocześnie członkiem parlamentu i członkiem władz samorządowych żadnego
z trzech szczebli samorządu terytorialnego.
Gdy chodzi o relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu – gminą, powiatem oraz
województwem – ustawy jednoznacznie rozstrzygają, że mandatu radnego gminy, powiatu oraz
województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż mandat radnego może być sprawowany przez danego obywatela tylko w jednej
jednostce samorządu terytorialnego. Identyczne ograniczenia obowiązują członków zarządów gminy, powiatu i województwa, albowiem członkostwa w zarządzie (gminy, powiatu, województwa)
nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Rozgraniczenie samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w płaszczyźnie personalnej wyraża się w tym, iż mandatu radnego gminy, powiatu i województwa nie można
łączyć z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody. Natomiast członkostwa w zarządach jednostek samorządu terytorialnego nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji
rządowej na jakimkolwiek stanowisku.

5.2.4. Antykorupcyjne ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy samorządowych
przy wykonywaniu zadań publicznych
Kolejne instrumenty antykorupcyjne wynikają z regulacji statusu prawnego radnego oraz
pracownika samorządowego, realizującego zadania publiczne w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego. Są to instytucje mające na celu wyeliminowanie konfliktu interesów, jaki
mógłby zaistnieć przy wykonywaniu mandatu radnego czy obowiązków pracownika, na tle stosunków majątkowych i osobistych.
Rozwiązania obowiązujące w tym przedmiocie są w zasadzie identyczne w gminie, powiecie i województwie, dlatego też zostaną omówione z powołaniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Do instytucji tych należy zaliczyć:
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5.2.4.1. Zakaz zatrudniania radnych
Zgodnie z art. 24a SamGminU, z radnym, który uzyskał mandat w danej gminie, nie może być
nawiązany stosunek pracy w urzędzie gminy. To samo dotyczy zajmowania stanowiska kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Zakaz świadczenia pracy w urzędzie gminy nie dotyczy
radnego wybranego do zarządu gminy, z którym stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie
wyboru, a także radnego, który chce się zatrudnić w urzędzie gminy innej niż ta, w której radzie
uczestniczy, lub objąć stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej gminy, w której nie pełni
funkcji radnego. Regulacja ta nie obejmuje stanowisk w organach pomocniczych gminy, chociaż
i w tej relacji może pojawić się konflikt.
Zarząd gminy lub przewodniczący zarządu nie może powierzyć radnemu gminy, w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d SamGminU).
Identyczne zakazy ustanawiają również SamPowU i SamWojU.
5.2.4.2. Ograniczenia nawiązywania stosunków cywilnoprawnych
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 SamWojU, radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania
z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do
własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także
innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie
są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych. Tego
typu ograniczeń nie przewiduje SamGminU oraz SamPowU.
5.2.4.3. Zakaz podejmowania przez radnych czynności mogących podważyć
zaufanie wyborców
Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu, zgodnie z treścią ślubowania, składanego przed przystąpieniem do wykonania mandatu. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (art. 24e SamGminU). Naruszenie ww.
zakazów nie jest obwarowane żadnymi sankcjami.
5.2.4.4. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych
Ograniczenie to wyraża się w trzech podstawowych aspektach, a mianowicie:
1) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał
mandat, a także nie mogą zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
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2) radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych
lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie
radnego do tych władz są obwarowane sankcją nieważności z mocy samego prawa;
3) radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady, a w razie niezbycia ich, nie uczestniczą one
przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy).
5.2.4.5. Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
Stosownie do przepisu art. 24h SamGminU, radni mają obowiązek składania oświadczeń
o swoim stanie majątkowym, w tym także co do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie jest składane przewodniczącemu rady; przewodniczący zaś składa swoje oświadczenie przewodniczącemu zarządu. Dane zawarte w oświadczeniu objęte są tajemnicą
służbową i mogą być ujawnione dopiero po uzyskaniu zgody zainteresowanego.
Osoba odbierająca oświadczenie dokonuje analizy zawartych w nim danych, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach może ujawnić informacje zawarte w oświadczeniu, po zasięgnięciu
opinii komisji rewizyjnej. Brak sprecyzowania tych „szczególnie uzasadnionych przypadków” powoduje, że w praktyce przepis ten nie spełnia swojego zadania. Wprawdzie ustanowiona została
sankcja za podanie nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym, w postaci odpowiedzialności
karnej na podstawie art. 247§1 Kk, lecz brakuje sankcji dla osoby uprawnionej i zobowiązanej do
przyjęcia oświadczenia za niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie obowiązku jego analizowania. W rezultacie, instytucja składania oświadczeń majątkowych jest zwykłą formalnością.
5.2.4.6. Zakazy zatrudnienia oraz podejmowania innych zajęć dotyczące
pracowników samorządowych
Zgodnie z przepisem art. 18 PracSamU, pracownik samorządowy nie może wykonywać
zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Chodzi tu o zakaz podejmowania wszelkich dodatkowych zajęć, niezależnie od podstawy prawnej ich wykonywania, a nawet o zajęcia nie związane
z istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego, jeżeli pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracowniczymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zakaz sformułowany w tak ogólny sposób, nie połączony z obowiązkiem uzyskania uprzedniej zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowej działalności, przerzuca na pracownika ryzyko
niewłaściwej oceny swoich poczynań poza podstawowym miejscem pracy. Prowadzenie przez
pracownika samorządowego działalności gospodarczej, obejmującej czynności ściśle związane
z jego obowiązkami pracowniczymi, stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy
o pracę, na podstawie art. 18 PracSamU.
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Przepis art. 6 PracSamU wprowadza zakaz zatrudniania u pracodawców samorządowych
małżonków oraz osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia
lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli, jeżeli
powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
Pracownik samorządowy jest obowiązany na żądanie pracodawcy samorządowego złożyć
oświadczenie o stanie majątkowym (art. 19 PracSamU).

5.2.5. Antykorupcyjne ograniczenia dotyczące pracowników administracji rządowej
5.2.5.1. Zakazy zatrudnienia i wykonywania zajęć przez pracowników
urzędów państwowych
Zakazy dotyczą pracowników administracji rządowej, wobec których nie mają zastosowania przepisy SłCywU. Zgodnie z przepisem art. 19 PracUrzPaństwU, urzędnik państwowy:
1) nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika urzędu, w którym jest zatrudniony,
2) nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo
mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
3) nie może uczestniczyć w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie
urzędu albo w działalności sprzecznej z obowiązkami urzędnika państwowego,
4) jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym przy nawiązaniu stosunku pracy oraz na żądanie kierownika urzędu.
Obowiązuje również zakaz zatrudnienia w tym samym urzędzie małżonków oraz osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, jeżeli między tymi osobami powstałby stosunek służbowej podległości.
5.2.5.2. Antykorupcyjne ograniczenia dotyczące członków korpusu służby cywilnej
Zgodnie z przepisami SłCywU, członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować
dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności
lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do
służby cywilnej. Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych
nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym. Członkowi korpusu nie wolno
publicznie manifestować poglądów politycznych; nie wolno mu również uczestniczyć w strajku
lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu.
Dalsze ograniczenia dotyczą urzędników służby cywilnej, czyli członków korpusu zatrudnionych na podstawie mianowania, zgodnie z zasadami określonymi w SłCywU. Urzędnik służby
cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora generalnego urzędu. Nie
może on łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych; nie ma również prawa tworzenia ani przynależności do partii politycznych.
W służbie cywilnej nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami
oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie
lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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5.2.6. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
Zakresem podmiotowym OgrDziałGospU objęte są następujące osoby pełniące funkcje
w terenowej administracji publicznej:
1) pracownicy urzędów, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący kierownicze
stanowiska w urzędach terenowych administracji rządowej,
2) członkowie zarządów gmin, skarbnicy (główni księgowi budżetu) i sekretarze gmin oraz
inne osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta lub burmistrza,
3) członkowie zarządów powiatów, skarbnicy oraz sekretarze powiatów oraz inne osoby wydające decyzje z upoważnienia starosty,
4) członkowie zarządów województw, skarbnicy (główni księgowi województw) oraz inne osoby
wydające decyzje administracyjne z upoważnienia marszałka województwa.
Należy przypomnieć, iż ograniczenia dotyczące radnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej określają ustrojowe ustawy samorządowe.
Osoby podlegające regulacji OgrDziałGospU, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
2) być zatrudnione lub wykonywać w spółkach prawa handlowego innych zajęć, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające
więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,
a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Naruszenie powyższych zakazów przez urzędników państwowych stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Gdy zaś chodzi o osoby pełniące funkcje
w jednostkach samorządu terytorialnego, naruszenie ww. zakazów stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska. Odwołanie ze stanowiska nie jest sankcją jednoznacznie określoną, albowiem
jej realizacja zależy w istocie od woli rady. Należałoby więc wyraźnie określić sankcje za niewykonanie przez pracodawcę obowiązku odwołania funkcjonariusza samorządowego.
Jednoznacznie określona jest sankcja w sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcje publiczne zostanie wybrana lub powołana do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów
określonych w ustawie; akty wyboru lub powołania są z mocy prawa nieważne i nie podlegają
wpisaniu do właściwego rejestru.
Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek prawa handlowego nie dotyczy tych osób,
które zostały wyznaczone do pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Skar-
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bu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub innych samorządowych osób prawnych, jako reprezentanci tych podmiotów osoby te nie mogą zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego (art. 6 OgrDziałGospU).
Osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania
stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy,
jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego
przedsiębiorcy. W uzasadnionych przypadkach zgodę na wcześniejsze zatrudnienie może wyrazić komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów (art. 7 OgrDziałGospU). Karą za naruszenie ww. zakazu jest areszt lub grzywna (art. 15 OgrDziałGospU) dla osoby, która zatrudnia osobę
pełniącą funkcję publiczną przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Sankcja ta została nałożona na niewłaściwą osobę. To funkcjonariusz publiczny
powinien ponosić odpowiedzialność, ponieważ to on ma rozeznanie, czy i w jakim stopniu uczestniczył w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej danego przedsiębiorcy.
Osoby pełniące funkcje publiczne są obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, obejmującego zarówno majątek odrębny, jak i objęty małżeńską wspólnością ustawową. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią tajemnicę służbową. Ich ujawnienie może
nastąpić za pisemną zgodą osoby zainteresowanej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osoba uprawniona do odebrania oświadczenia może je ujawnić, mimo braku zgody składającego oświadczenie. Użycie klauzuli generalnej – „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”
powoduje, że w praktyce przepis ten nie jest w ogóle stosowany. Wprawdzie ustanowiona została sankcja karna za podanie nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym, lecz nie ustanowiono żadnej sankcji dla osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia i zobowiązanej do
analizowania zawartych w nim danych. W konsekwencji, składanie oświadczeń majątkowych
nie spełnia swojej funkcji.

5.2.7. Proceduralne zabezpieczenia przed stronniczością organów i pracowników
terenowej administracji publicznej
Dla zachowania bezstronności i obiektywizmu w postępowaniu administracyjnym, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, Kpa reguluje następujące instytucje:
1) wyłączenie pracownika organu administracji od udziału w postępowaniu w sprawie (art. 24),
2) wyłączenie członka organu kolegialnego (art. 27),
3) wyłączenie organu administracji publicznej od załatwienia sprawy (art. 25); instytucja wyłączenia organu polega na tym, że w przypadku zaistnienia w sprawie okoliczności wskazanych w art. 25 Kpa, organ traci zdolność prawną (kompetencję) do jej załatwienia, musi ją
załatwić inny, wyznaczony organ.
Uznając instytucje wyłączeń za poprawnie uregulowane, postuluje się jednak, aby w celu
przeciwdziałania zjawisku stronniczości w postępowaniu administracyjnym, rozstrzyganie spraw
oddzielić od prowadzenia postępowania przygotowawczego (wstępnego rozpoznania sprawy
i gromadzenia materiału dowodowego).
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5.3. Płaszczyzny, rodzaje i zasady odpowiedzialności w sytuacjach
wystąpienia praktyk korupcyjnych
5.3.1. Płaszczyzny odpowiedzialności
Korupcyjne działania funkcjonariuszy terenowej administracji publicznej, jako działania bezprawne, naruszające normy należące do różnych dziedzin prawa, uruchamiają złożony system
odpowiedzialności. Należy rozróżnić przede wszystkim dwie płaszczyzny odpowiedzialności:
1) odpowiedzialność samego funkcjonariusza za działania korupcyjne i ich skutki,
2) odpowiedzialność za funkcjonariusza, a ściśle biorąc – za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez funkcjonariusza działaniem korupcyjnym.
Pracownicy administracji rządowej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, a także inne osoby w zakresie, w którym uprawnione są do wydawania decyzji administracyjnych, są
„funkcjonariuszami publicznymi” w rozumieniu przepisu art. 115 § 13 Kk. Pracownicy administracji rządowej są „funkcjonariuszami państwowymi” w rozumieniu art. 417 § 2 Kc, zaś pracownicy
samorządowi są „funkcjonariuszami odpowiednich jednostek samorządowych w rozumieniu
art. 4201 Kc. Charakteryzując rodzaje odpowiedzialności, będziemy operować tymi terminami.

5.3.2. Rodzaje odpowiedzialności funkcjonariusza
za działania korupcyjne i ich skutki
5.3.2.1. Odpowiedzialność karna
Za działania korupcyjne funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność karną wówczas, gdy dane działanie stanowi „czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia” (art. 1 § 1 Kk). W rozdziale XXIX (art. 222-231 Kk) kodeks reguluje
odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
Spośród typów przestępstw tam uregulowanych znamiona przestępstw korupcyjnych spełniają następujące:
1) przestępstwo łapownictwa biernego (art. 228 Kk), polegające na przyjmowaniu korzyści
majątkowych lub osobistych w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Do kategorii
czynów wyczerpujących znamiona łapownictwa biernego Kk zalicza:
– przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych (art. 228 § 1 Kk),
– żądanie takich korzyści (art. 228 § 1 Kk),
– uzależnienie wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej
(art. 228 § 4 Kk);
2) przestępstwo łapownictwa czynnego (art. 229 Kk), polegające na udzieleniu lub obietnicy
udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku
z pełnieniem tej funkcji;
3) przestępstwo płatnej protekcji (art. 230 Kk), polegające na podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę, z powołaniem się na swoje
wpływy w instytucji państwowej lub jednostce samorządu terytorialnego;
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4) przestępstwo nadużycia władzy (art. 231 Kk), polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który w ten sposób działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego. Klasycznie korupcyjny charakter ma przestępstwo nadużycia władzy „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej” (art. 231 § 2 Kk).
Oprócz klasycznych przestępstw korupcyjnych, funkcjonariusz publiczny ponosi także odpowiedzialność karną za:
1) przestępstwo ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji stanowiącej tajemnicę służbową
lub informacji, którą funkcjonariusz uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych (art. 266 § 2 Kk);
2) przestępstwo poświadczenia w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 § 1 Kk). Zaostrzenie kary następuje, jeżeli poświadczenie nieprawdy
wiązało się z osiągnięciem korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 § 3 Kk);
3) przestępstwo utrudniania przetargu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 305 Kk).
5.3.2.2. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna
Za praktyki korupcyjne nie wyczerpujące znamion przestępstw funkcjonariusze publiczni
ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.
Podstawy prawne odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej funkcjonariuszy publicznych są zróżnicowane dla poszczególnych kategorii pracowników rządowych i samorządowych:
1) pracownicy administracji rządowej należący do korpusu służby cywilnej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 106-123 SłCywU;
2) pracownicy administracji rządowej nie należący do korpusu służby cywilnej ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 34-371 PracUrzPaństwU;
3) pracownicy samorządowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 25-30 PracSamU z odesłaniem do przepisów PracUrzPaństwU;
4) pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy ponoszą odpowiedzialność porządkową na zasadach określonych w art. 108-113 Kp.
5.3.2.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego
Zgodnie z przepisem art. 415 Kc, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest
do jej naprawienia. Jeżeli działania funkcjonariusza publicznego wyrządziły szkodę osobom trzecim, ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową na podstawie tego przepisu.
Jako pracownik urzędu administracji rządowej lub samorządowej, funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną pracodawcy szkodę, na zasadach określonych przepisami Kp. Reguły odpowiedzialność materialnej pracowników określają przepisy art. 114-122 Kp. Działanie korupcyjne pracownika powinno być z reguły
uznane za umyślne wyrządzenie szkody, dlatego jest on obowiązany do jej naprawienia
w pełnej wysokości.
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5.3.3. Odpowiedzialność innych podmiotów za szkodę
wyrządzoną przez funkcjonariusza
5.3.3.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza deliktowa na podstawie przepisów Kc
Kodeks cywilny w przepisach art. 417-4202 reguluje zasady odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych. Za funkcjonariuszy
państwowych będących pracownikami terenowej administracji rządowej odpowiedzialność
ponosi Skarb Państwa (art. 417), natomiast za funkcjonariuszy samorządowych – ta j.s.t.,
w imieniu której działa funkcjonariusz (art. 4201 Kc). Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona
przez funkcjonariusza j.s.t. przy wykonywaniu określonych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej lub zadań zleconych przez ustawy albo powierzonych, odpowiedzialność za
szkodę ponoszą Skarb Państwa i j.s.t. solidarnie (art. 4202 Kc).
Odpowiedzialność uzależniona jest od wystąpienia łącznie następujących przesłanek:
a) szkoda musi być wyrządzona przez funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonych mu
czynności,
b) zachowanie się funkcjonariusza musi nosić znamiona winy (odpowiedzialność oparta jest
na zasadzie winy),
c) między szkodą a zachowaniem się funkcjonariusza powinien istnieć normalny związek przyczynowy.
Mimo braku winy funkcjonariusza, Skarb Państwa lub j.s.t. ponoszą odpowiedzialność na
zasadzie słuszności, jeżeli poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo
utracił żywiciela, a z okoliczności, zwłaszcza ze względu na niezdolność poszkodowanego do
pracy lub jego ciężkie położenie materialne wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 419 Kc).
Omówionych przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza nie
stosuje się, jeżeli odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach szczególnych (art. 421 Kc).
5.3.3.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane wydaniem
decyzji nieważnej i stwierdzeniem jej nieważności
Przepis art. 160 Kpa mówiący o odszkodowaniu za szkodę spowodowaną – ogólnie mówiąc
– nieważnością decyzji jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 421 Kc. Regulacja prawna zawarta w art. 160 Kpa stanowi samodzielną i wyłączną podstawę odpowiedzialności za
szkody spowodowane wydaniem decyzji nieważnej i stwierdzeniem jej nieważności. Stronie,
która poniosła szkodę na skutek wydania takiej decyzji, przysługuje roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności
powodujących nieważność decyzji. Odszkodowanie przysługuje od organu, który wydał decyzję, chyba że winę za powstanie okoliczności powodujących nieważność decyzji ponosi inna
strona postępowania; wówczas roszczenie o odszkodowanie przysługuje w stosunku do strony
winnej powstania tych okoliczności. O odszkodowaniu od organu orzeka organ administracji,
który stwierdził nieważność decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może,
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w terminie 30 dni od doręczenia jej decyzji w tej sprawie, wnieść powództwo do sądu powszechnego. Dochodzenie odszkodowania od strony winnej powstania okoliczności powodujących nieważność decyzji następuje bezpośrednio przed sądem powszechnym.
5.3.3.3. Konstytucyjna podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została
mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Norma konstytucyjna stwarza niewątpliwie najszerszą podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, ponieważ ustala odpowiedzialność za każde bezprawne działanie organu władzy publicznej, niezależnie od tego, czy zostało ono zawinione przez funkcjonariusza publicznego, czy też nie,
oraz niezależnie od tego, czy szkoda została wyrządzona przy wykonywaniu powierzonej organowi czynności. W doktrynie trwają jeszcze spory co do wzajemnych relacji przepisów statuujących odpowiedzialność odszkodowawczą, mając wszakże na uwadze zasadę, iż przepisy
Konstytucji stosuje się bezpośrednio (art. 8 ust. 2 Konstytucji), należy stwierdzić, że prawo
obywatela do wynagrodzenia szkody zostało znacznie wzmocnione.

Rozdział 6
Proceduralne aspekty funkcjonowania
terytorialnej administracji publicznej
6.1. Podstawowe rodzaje procedur obowiązujących w administracji
Polska administracja publiczna wykonuje swoje zadania według różnych rodzajów procedur.
W ramach zasadniczego podziału wyróżnia się w niej postępowania: orzecznicze i wykonawcze
(egzekucyjne). Wśród tych pierwszych główną rolę odgrywa ogólne postępowanie administracyjne, któremu poświęcony jest w znacznej mierze wielokrotnie nowelizowany kodeks postępowania administracyjnego (Kpa). Oprócz postępowania ogólnego, funkcjonują postępowania:
1) szczególne, np. podatkowe, celne (oba unormowane przepisami OrdPodU), zabezpieczenia
społecznego, konsularne, patentowe oraz
2) odrębne (postępowanie mandatowe w sprawach wykroczeń, postępowanie karno-administracyjne, dotyczące zamówień publicznych, planowania przestrzennego i gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi mienie publiczne), w których organom administracji nie
zawsze przypada rola władzy rozstrzygającej, ale służą one załatwieniu spraw należących
do zadań władzy wykonawczej.
Niektóre typy spraw administracyjnych nie posiadają usystematyzowanej regulacji prawnej
(postępowanie legislacyjne, nadzorcze, kontrolne, służbowe), chociaż w kwestiach prawnie nie
uregulowanych, mogą być w nich odpowiednio stosowane – na zasadzie analogii, a czasami na
skutek woli ustawodawcy – reguły zawarte w Kpa.
Oprócz powyższych rodzajów postępowań administracyjnych, w Polsce występuje także regulacja tzw. postępowań uniwersalnych, nie prowadzących do rozstrzygania o prawach i obo-
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wiązkach podmiotów prawa, ale służąca przejawianiu przez obywateli i inne podmioty inicjatywy
lub krytyki działalności wszelkich władz publicznych, realizująca ich konstytucyjne prawo do
wnoszenia skarg, petycji i wniosków. Obowiązkiem organu właściwego do ich rozpatrzenia jest
udzielenie odpowiedzi (wyjaśnień) temu, kto je wniósł. Regulacja ta stwarza możliwość komunikowania się z władzami publicznymi wszelkich osób i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Tam, gdzie wnoszone skargi czy wnioski dotyczą spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze
decyzji administracyjnych, stają się one materiałem dowodowym ogólnego postępowania administracyjnego, gdyż oba te typy postępowań nie konkurują ze sobą.

6.1.1. Ogólne postępowanie administracyjne (Kpa)
6.1.1.1. Pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego
Ilekroć organ administracji publicznej upoważniony jest do ustanowienia lub określenia, na
podstawie przepisów ustawowych, obowiązku indywidualnie oznaczonych adresatów w konkretnej, nawet wielokrotnie powtarzającej się sytuacji, a także upoważniony jest do uwolnienia
od tych obowiązków bądź ich złagodzenia albo do przyznania takim osobom uprawnień lub
świadczeń czy też do odmowy tego – co do zasady występuje wówczas rozstrzyganie tych
spraw w drodze decyzji administracyjnych, podejmowanych w trybie uregulowanym Kpa, zwanym ogólnym postępowaniem administracyjnym.
6.1.1.2. Zakres obowiązywania
Kpa ma zastosowanie w postępowaniach prowadzonych przed wszystkimi organami i podmiotami, w należących do ich właściwości sprawach określonych w pkt. 6.1.1.1., niezależnie od
tego, czy podmioty te są organami administracji publicznej w dosłownym tych słów znaczeniu.
Ponadto, ma on zastosowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami
i podmiotami w ogólnym postępowaniu administracyjnym, a także między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi oraz w sprawach wydawania zaświadczeń (tj. urzędowego potwierdzania zaistnienia stanu faktycznego lub prawnego). W Kpa zawarte są także
(w dziale VIII) przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i petycji przez
wszystkie organy władzy publicznej w RP.

6.1.2. Postępowania szczególne i odrębne
6.1.2.1. Postępowanie podatkowe
Jest to zespół reguł określających tryb postępowania organów, zmierzających do ustalania
bądź określania podatków (i innych danin publicznych, do których zastosowanie ma OrdPodU),
należnych od podmiotów i jednostek organizacyjnych zobowiązanych w świetle prawa do ich
zapłacenia, a także wszelkich innych spraw związanych z tymi należnościami. Postępowania te
prowadzą urzędy i izby skarbowe (wyjątkowo minister właściwy w sprawach finansów pu-
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blicznych), a ponadto – przewodniczący organów wykonawczych j.s.t. i s.k.o. W stosunku do
ogólnego postępowania administracyjnego, cechuje je zwiększony nacisk prawodawcy na skuteczność postępowania, niezwłoczną realizację obowiązków w nim ustalanych i zaostrzone lub
ograniczone możliwości podważania mocy obowiązującej podjętych w nim decyzji.
6.1.2.2. Postępowanie mandatowe (wykroczenia)
Jest to jedyny rodzaj postępowania w sprawach wykroczeń popełnianych przez osoby prywatne (pomijając postępowania w sprawach wykroczeń karno-skarbowych), do którego prowadzenia uprawnione są od września 2001 r. organy administracji publicznej. W postępowaniu
tym organy odpowiedzialne za przestrzeganie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
(przeważnie Policja, ale także inspekcje i straże oraz organy administracji niezespolonej) wymierzają – za zgodą karanego – kary za niektóre (określone przez ministra właściwego w sprawach wewnętrznych) popełnione wykroczenia, w tym także za naruszenie przepisów porządkowych ustanowionych przez wojewodów, rady gmin bądź powiatów. Warunkiem przeprowadzenia postępowania przez wymienione organy będzie to, że ujmą sprawcę na gorącym uczynku
lub bezpośrednio potem albo – pod nieobecność sprawcy – stwierdzą naocznie bądź za pomocą
urządzenia pomiarowego lub kontrolnego popełnienie wykroczenia, a nie istnieje wątpliwość
co do osoby sprawcy. Zasady postępowania w tych sprawach określa ustawa z 1971 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia.
6.1.2.3. Zamówienia publiczne
Nie jest to typowe postępowanie, w którym następuje rozstrzyganie spraw administracyjnych bądź ich przymusowe wykonywanie, lecz postępowanie odrębne, służące wyborowi najlepszej – z punktu widzenia interesu publicznego – oferty na wykonanie dostaw, usług lub robót
budowlanych zamawianych przez jednostki organizacyjne wykorzystujące na ten cel środki
publiczne. Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach
o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa ZamPublU.
6.1.2.4. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
Wykorzystywanie przez państwo i j.s.t. przysługującego im prawa własności nieruchomości
podlega wielu ograniczeniom, mającym zapewnić, że dysponowanie mieniem publicznym będzie się odbywało zgodnie z interesem publicznym i z zagwarantowaniem wszystkim równych
praw do tego mienia. Ma temu służyć wiele przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
z 21 sierpnia 1997 r., zobowiązujących organy wykonawcze j.s.t. oraz starostów (gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa, nie wchodzącymi do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) do zapewnienia jawności postępowania i równego (sprawiedliwego) traktowania w tych sprawach wszystkich ubiegających się o korzystanie lub korzystających z tego
mienia. Jest to także postępowanie odrębne, gdyż co do zasady odbywa się ono nie w drodze
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rozstrzygania przez organy administracji publicznej o prawach lub obowiązkach obywateli
i innych jednostek prawa prywatnego, lecz poprzez wiele przewidzianych ustawą obwieszczeń
i cywilnoprawnych oświadczeń woli. Ewentualne spory rozstrzygane są przed sądami powszechnymi. W szczególności ustawa ta zawiera oryginalną regulację trybu postępowania (quasi
- polubownego) w sprawach aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu
Państwa lub j.s.t., prowadzonego przed s.k.o.
6.1.2.5. Planowanie przestrzenne
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dalej: plany miejscowe) są aktami ogólnymi, w których podejmowane są decyzje określające przeznaczenie terenów na określone cele
oraz ustanawiane zasady ich zagospodarowania. Ponieważ akty te, podejmowane przez rady
gmin, mają wpływ na sposób korzystania z prawa własności nieruchomości, a także na realizację wszelkich przedsięwzięć użyteczności publicznej, tryb ich podejmowania został
– jako jeden z nielicznych trybów ustanawiania przepisów prawa – względnie szczegółowo
uregulowany w ZagPrzU. Obowiązująca procedura obejmuje fazę wstępną (studyjną) planowania, tryb wszczynania postępowania, tryb opiniowania i uzgadniania projektu (zarówno z właścicielami nieruchomości, instytucjami i innymi organami władzy publicznej, jak i z instytucjami i organizacjami obywatelskimi, pozarządowymi), wnoszenia i rozpatrywania zarzutów i sprzeciwów do projektu, uchwalania i ogłaszania planu miejscowego oraz jego zmian.

6.1.3. Postępowanie egzekucyjne
6.1.3.1. Pojęcie egzekucji administracyjnej
Postępowanie wykonawcze reguluje PostEgzAdmU. Obejmuje ona zasady przymusowego
wykonywania przez osoby fizyczne i prawne, a także inne jednostki organizacyjne ich obowiązków wobec państwa lub innego podmiotu władzy publicznej (przeważnie j.s.t.).
6.1.3.2. Zakres zastosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Zawarte w niej reguły powinny być stosowane przy wykonywaniu obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, wynikających z decyzji i postanowień administracyjnych,
a także – w zakresie administracji rządowej oraz j.s.t. – bezpośrednio z przepisów prawa, chyba
że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. Na mocy przepisów szczególnych, a także rozporządzenia wykonawczego RM, ustawa ta ma zastosowanie do
innych obowiązków (również o charakterze cywilnoprawnym). Rodzaje obowiązków podlegających ustawie określa szczegółowo art. 2, uwzględniając przy tym obowiązki powstające
w ramach pomocy udzielanej obcym państwom przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na ich terytorium oraz korzystania z pomocy innych państw przy dochodzeniu takich
należności powstałych na terytorium RP.
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6.1.4. Dziedziny szczątkowej regulacji ustawowej procedury realizacji zadań
6.1.4.1. Udzielanie świadczeń (pomocy) w naturze
W niektórych dziedzinach administracji publicznej wykonywanie zadań polega na dostarczaniu obywatelom pomocy w naturze (udzielenie pomocy prawnej, schronienia, dostarczenie posiłku, urządzeń lub pomieszczeń mających służyć gospodarczemu usamodzielnieniu się itp.). Ustawy regulujące te dziedziny nie przewidują podejmowania w tym celu formalnych decyzji pozytywnych (w orzecznictwie przyjmuje się, że odmowa udzielenia świadczenia wymaga jednak decyzji, nawet wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie jej nie przewiduje). Postępowanie polegające
na ustaleniu zaistnienia podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia wsparcia, rozmiaru niezbędnej i możliwej do udzielenia pomocy, a także sposobu jej realizacji uregulowane jest jedynie
nielicznymi wzmiankami w ustawach przewidujących podejmowanie takich działań. W takich
przypadkach, odpowiednie zastosowanie powinny natomiast znaleźć przepisy Kpa (PomSpołU
wprost przewiduje nawet taki obowiązek do wszelkich działań podejmowanych na jej podstawie).
Przy braku odesłania do stosowania Kodeksu, ewentualne dochodzenie przez osoby zainteresowane swoich praw procesowych może być jednak utrudnione. W takich przypadkach, sąd administracyjny kontrolujący legalność postępowania władzy wykonawczej, zmuszony byłby wyprowadzać moc obowiązującą nie przestrzeganych reguł proceduralnych z konstytucyjnej zasady państwa prawa (a konkretnie, z wynikających z tej zasady reguł sprawiedliwości procesowej).
6.1.4.2. Zawieranie umów dotyczących korzystania z praw majątkowych
i ruchomości państwowych oraz samorządowych
Podobnie przedstawia się sytuacja organów administracji publicznej, zamierzających udostępnić – przeważnie na drodze umownej – prawa majątkowe lub majątek ruchomy stanowiące
własność Skarbu Państwa lub j.s.t. Postępowanie organów administracji publicznej w takich
sprawach uregulowane jest w sposób względnie systematyczny tylko w dziedzinie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych w ustawach: z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz z 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
Poza nią znajdują się tylko odosobnione przepisy, dotyczące przeważnie etapu składania
wniosków lub ofert oraz formy prawnej czynności rozporządzających prawami lub rzeczami.

6.1.5. Działalność prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego
i terytorialnych organów administracji rządowej
(stanowienie prawa miejscowego i innych aktów ogólnych)
Poza procedurą uchwalania planów miejscowych, stanowienie aktów prawa miejscowego
i innych aktów ogólnych nie posiada uregulowanego trybu ich podejmowania. Przepisy odpowiednich ustaw zawierają jedynie upoważnienia do podejmowania takich aktów, określenie
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terminów ich wejścia w życie oraz wymóg i tryb publikacji tych aktów w dziennikach urzędowych. Wszystkie trzy ustrojowe ustawy samorządowe zawierają ponadto zarys unormowania
procedury podejmowania uchwał przez organy stanowiące danego typu j.s.t. (określają wymogi
zapewnienia odpowiedniego quorum, większości, jawności bądź tajności głosowania, podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad). Pewne dodatkowe uregulowania
mogą też znaleźć się w statucie j.s.t.
Stanowienie prawa miejscowego przez organy j.s.t. przewidziane jest w ustawach o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym. Z art. 40 SamGminU wynika, że na podstawie
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na jej obszarze, przy czym przepisy w zakresie: (1) wewnętrznego ustroju gminy
oraz jednostek pomocniczych, (2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, (3) zasad zarządu
mieniem gminy, (4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz (5) tzw. przepisy porządkowe rada gminy może wydawać na podstawie tej właśnie ustawy, natomiast do wydawania innych aktów prawa miejscowego rada musi posiadać
szczegółowe upoważnienie.
Przepisy porządkowe gmina może ustanawiać w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia
lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Czyniąc to, nie może rozumieć powyższego przepisu w sposób rozszerzający, powinna pamiętać, że
wszelkie zakazy i nakazy ograniczające konstytucyjne prawa i wolności jednostek muszą być określone w ustawach i nie wystarczy tu ogólne wskazanie, że akt wydawany jest w celu ochrony ww.
wartości, które bez ustanowienia przepisu porządkowego byłyby bezpośrednio zagrożone.
Wprawdzie art. 40 ust. 2 SamGminU jest samoistną podstawą prawną do wydawania przepisów gminnych powszechnie obowiązujących, ale rady gmin muszą korzystać z niego z zachowaniem, wynikającego z wymagań państwa prawa, porządku prawnego. Należy przez to rozumieć,
iż przepisy te nie mogą np. wykraczać poza istotę korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, zwłaszcza wówczas, gdy cechy prawne i granice owego korzystania zostały zdefiniowane w przepisach powszechnie obowiązujących. W orzecznictwie sądowym wykraczanie prawodawstwa lokalnego gmin poza granice ustawowe znalazło wielokrotnie skuteczną barierę. NSA
wykluczył wykorzystanie upoważnienia do stanowienia przepisów porządkowych m.in. w celu
wprowadzenia generalnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
zakazu poruszania się na rolkach po drogach publicznych czy ustanowienia opłaty za przejazd lub
przejście parkiem komunalnym. Sądy wyjaśniły także organom gmin, że wprawdzie rada gminy
może ustanawiać opłaty za korzystanie z usług prowadzonego przez nią cmentarza, to jednak
ustalenia te nie stanowią przepisów powszechnie obowiązujących. Podobnie nie mają takiego
charakteru ustalenia rady gminy co do sposobu wykonywania z jej upoważnienia zadań gminy
przez gminne ośrodki pomocy społecznej.
Ponieważ konstrukcja przepisów SamPowU w zakresie stanowienia prawa miejscowego
przez władze powiatowe jest zbliżona do regulacji poprzednio omówionej, wszystkie powyższe
uwagi mają zastosowanie także wobec rad powiatów ustanawiających prawo miejscowe. Należy jedynie dodać, że – zgodnie z zasadą pomocniczości – rada powiatu nie może ustanowić
przepisów porządkowych, jeżeli cel regulacji byłby do osiągnięcia poprzez ustanowienie prze-
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pisów gminnych. Ustawy szczególne mogą również upoważniać samorząd województwa do
stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących (art. 9 SamWojU), jednak ustawa ta nie
zawiera żadnej regulacji dotyczącej zasad i trybu korzystania z takich uprawnień.
Stanowienie aktów ogólnych przez organy j.s.t. nie ogranicza się tylko do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Organy stanowiące, a także wykonawcze podejmują bardzo wiele aktów, skierowanych zarówno do wewnątrz, a także na zewnątrz ich struktury organizacyjnej, które
wynikają bądź z faktu, że każda jednostka organizacyjna musi organizować wykonanie swoich zamierzeń (są to tzw. akty statutowe), bądź z tego względu, że dysponuje pewnym majątkiem i musi
podejmować rozstrzygnięcia co do sposobów jego wykorzystania lub rozporządzenia nim. Prawo
nie przewiduje żadnej odrębnej (poza wyżej wymienionymi) procedury ich podejmowania.
Uprawnienia wojewodów i organów administracji niezespolonej do stanowienia prawa miejscowego są węższe przedmiotowo niż kompetencje gmin, ale ich konstrukcja jest zbliżona:
może ono być stanowione na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych i w granicach
obowiązującego prawa. Wojewodowie mogą także wydawać – w takich samych granicach i na
takich samych zasadach, jak organy stanowiące gmin i powiatów – rozporządzenia porządkowe. Tu także należy respektować zasadę pomocniczości.

6.2. Normatywne zasady postępowań
6.2.1. Zasady ogólnego postępowania administracyjnego
6.2.1.1. Zasady ogólne
Kpa zawiera wiele ogólnych reguł, mających zastosowanie we wszystkich stadiach postępowania i niemal do wszystkich czynności procesowych, pozwalających ustalić właściwy sposób zachowania organu w takiej sytuacji procesowej, która nie została szczegółowo uregulowana, oraz pozwalających na dokonanie prawidłowego wyboru znaczenia konkretnego przepisu, którego interpretacja
prowadzi co najmniej do dwóch, różnych rezultatów. Reguły takie nazwane zostały przez ustawodawcę zasadami ogólnym i umieszczone w rozdziale 2 działu I Kodeksu (art. 6-16).
Pierwszą zasadą ogólną jest zasada legalności, zgodnie z którą organ administracji publicznej
ma obowiązek działać na podstawie prawa (art. 6 Kpa). Oznacza to, że zarówno rozstrzygnięcie
sprawy decyzją przez dany organ, jak i poszczególne czynności podejmowane w celu załatwienia
sprawy muszą być przewidziane przepisami ustawy lub aktu wydanego na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia. Organy administracji publicznej muszą poza tym mieć na
względzie wymogi zasady państwa prawnego, co wyrażono w Kpa (w art. 7) żądaniem, aby
stały one „na straży praworządności”. Należy przez to rozumieć nie tylko przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w ich dosłownym znaczeniu, ale także podstawowych wartości, podlegających – w świetle systemu prawnego RP – ochronie prawnej, a w szczególności:
ochronie praw nabytych, zaufania do prawa i państwa, zakazie stosowania prawa wstecz (o ile nie
wymaga tego wyraźnie przepis ustawy), stosowania prawa jedynie należycie opublikowanego
i pozostającego w zgodności z postanowieniami aktów wyższej rangi.
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Trzecią zasadą ogólną postępowania administracyjnego jest zasada dochodzenia prawdy
obiektywnej, nakazująca organom je prowadzącym „podjęcie wszelkich kroków niezbędnych
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy” (art. 7 Kpa). W jej rezultacie, podjęcie decyzji bez wyczerpującego zgromadzenia i rozważenia materiału dowodowego
oraz przyjęcie okoliczności faktycznych, które obiektywnie nie istnieją, oznacza naruszenie
podstawowej zasady proceduralnej.
Z tego samego przepisu prawa wyprowadzana jest także zasada zobowiązująca organ administracji publicznej do wyjaśniania i załatwiania sprawy w sposób wyważony, uwzględniający zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes jednostki. Prawo nie daje tu priorytetu żadnemu z tych interesów, lecz nakazuje ich wyważenie i udzielenie ochrony temu interesowi,
który jest przeważający. Wyboru uprawniony i zobowiązany jest dokonać organ prowadzący
sprawę, organ odwoławczy (w przypadku zaskarżenia decyzji w toku instancji) oraz sąd administracyjny, badający ewentualną skargę strony.
Następną zasadą ogólną Kpa jest zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa
oraz ich kultury i świadomości prawnej (art. 8). Nakazuje ona organom administracji publicznej
zachowanie aktywne, realizujące zarówno interesy ogółu, jak i interesy stron w taki sposób, aby nie
zachwiać wiary stron w to, że intencją działań władzy jest także ich dobro, a podejmowane, niekorzystne dla nich czynności i rozstrzygnięcia wynikają z konieczności podporządkowania się obowiązującemu prawu oraz nadrzędnym w stosunku do ich interesów dobrom i wartościom. Zasada ta
nakazuje dotrzymywanie przyrzeczeń, zakazuje utrzymywania w tajemnicy rzeczywistych przesłanek, którymi kieruje się organ administracji, bądź wprowadzania stron w błąd.
Kolejna zasada ogólna, nazywana jest zasadą informowania (art. 9 Kpa). Jej konsekwencje
są bardzo korzystne dla stron postępowania i ogromnie uciążliwe dla organu administracji. Zasada
ta nakazuje bowiem, aby organ prowadzący postępowanie informował z urzędu stronę o wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw
i obowiązków, czynił to należycie i wyczerpująco, a ponadto zapewnił, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. Tym samym,
jeżeli organ nie zapewni, aby w aktach sprawy znajdowało się potwierdzenie, że o wszystkich
okolicznościach istotnych w sprawie strona została poinformowana, jego postępowaniu można
będzie zarzucić, że narusza ono przepisy prawa. Organ nie może też powoływać się na okoliczność niepodjęcia przez stronę przewidzianych prawem czynności procesowych, jeżeli o takiej
możliwości nie poinformował jej w toku postępowania.
Siódmą regułą w tym katalogu jest zasada ogólna czynnego udziału stron w postępowaniu. Ma ona takie znaczenie, że organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest zapewnić
wszystkim stronom możliwość wzięcia udziału w rozpoznawanej sprawie (art. 10 Kpa), połączonego z prawem do: wglądu do akt sprawy, osobistego udziału w każdej istotnej czynności
dowodowej, zadawania pytań świadkom i biegłym w trakcie przesłuchania, zgłaszania uwag
i wniosków dowodowych (które mogą być nieuwzględnione tylko wówczas, gdy dotyczą kwestii nieistotnych w rozpoznawanej sprawie), wypowiadania swoich opinii co do całego materiału dowodowego oraz żądań zgłoszonych przez strony lub innych uczestników postępowania.
Okoliczność faktyczna, co do której strona nie miała możliwości się wypowiedzieć, nie może
być uznana w sprawie za udowodnioną. Zasada ta nie jest bezwzględna. Organ może odstąpić
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od niej, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia
lub życia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
Następną zasadę można by określić nazwą: zasada przekonywania. Z art. 11 Kpa wynika, że
obowiązkiem organu administracji jest wyjaśnienie stronom zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwianiu sprawy, aby w ten sposób skłonić stronę do podporządkowania się wydanemu rozstrzygnięciu bez konieczności stosowania środków przymusu. Nie wystarczy zatem, że organ
wskaże i wyjaśni treść zastosowanych przepisów prawa oraz udokumentuje wszystkie twierdzenia
o faktach należycie przeprowadzonymi środkami dowodowymi. Ponadto musi wykazać „zasadność” rozstrzygnięcia, czyli jego zgodność z podstawowymi, podlegającymi ochronie w pierwszeństwie przed interesami jednostki, prawami i wartościami. Ponadto w sprawach, w których występują
strony o sprzecznych interesach, obowiązuje zasada niearbitralności (nazywana też w doktrynie
zasadą nakłaniania stron do zawarcia ugody – art. 13 Kpa). W tego typu sprawach organ je prowadzący musi najpierw umożliwić stronom ugodowe rozstrzygnięcie sprawy, a nawet nakłaniać je do
zawarcia ugody, która zastąpiłaby decyzję załatwiającą sprawę. Dopiero gdy starania organu spełzną
na niczym, ma on prawo do wydania arbitralnego rozstrzygnięcia.
Równocześnie z przestrzeganiem powyższych zasad organ administracji musi działać
wnikliwie, szybko i posługiwać się najprostszymi środkami prowadzącymi do zamierzonego celu (art. 12 Kpa). Z drugiej jednak strony zobowiązany jest przestrzegać zasady pisemności (art. 14 Kpa), co niewątpliwie może (ale nie musi) przyczynić się do przedłużenia
postępowania.
Mimo że polska administracja publiczna w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w trybie
określonym Kpa opiera się w przeważającej części na działalności pozbawionych hierarchicznej
struktury j.s.t., w ogólnym postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności (art. 15 Kpa). Oznacza ona nie tylko to, że strona może sprzeciwić się decyzji wydanej
w sprawie, ale także to, że może to uczynić tylko w stosunku do decyzji wydanej w pierwszej
instancji oraz że wniesienie odwołania powoduje obowiązek ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia całej sprawy, łącznie z możliwością zastąpienia zaskarżonego rozstrzygnięcia decyzją organu odwoławczego, odmienną od decyzji zaskarżonej. Z zasady tej wyprowadzany jest także
wniosek, że organowi odwoławczemu nie wolno ingerować w przebieg postępowania i sposób
załatwienia sprawy w pierwszej instancji, gdyż podważałoby to sens korzystania przez stronę
z prawa do odwołania. Spośród wyjątków od tej zasady warto wskazać przede wszystkim to, że
w sprawach należących do właściwości organów j.s.t. organom odwoławczym nie przysługują
uprawnienia do merytorycznej zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia, jeżeli wybór sposobu załatwienia sprawy przepisy prawa pozostawiają organowi samorządowemu.
W stosunku do decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, występuje, zgodnie z art. 16 § 1
Kpa, domniemanie posiadania przez nią mocy obowiązującej, a jej usunięcie z obrotu prawnego
możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w Kpa lub w innych ustawach
(zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych). Zasada ta ma służyć zapewnieniu poczucia pewności praw nabytych na podstawie decyzji, co jest jedną z podstawowych
konsekwencji obowiązywania zasady państwa prawnego. Tej konstytucyjnej zasadzie ma służyć także – wyrażona w art. 16 § 2 – ogólna zasada zaskarżalności decyzji administracyjnych
do sądu. Dzięki niej, o obowiązywaniu reguł procesowych i norm prawa materialnego w dzia-
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łalności władz wykonawczych państwa nie decydują samodzielnie organy administracji publicznej, lecz niezawisły, bezstronny i profesjonalny sąd.
6.2.1.2. Tok załatwiania spraw oraz jego kontrola (instancyjna i pozainstancyjna)
Postępowanie administracyjne może być wszczęte z urzędu bądź też w wyniku żądania jego
przeprowadzenia zgłoszonego przez stronę, tj. osobę, która ma w tym interes prawny lub zgłasza żądanie z uwagi na swój obowiązek (w przypadku postępowania wszczynanego z urzędu
lub na skutek żądania innej osoby, stroną będzie ten, czyj interes prawny lub obowiązek będzie
mógł zostać w takim postępowaniu prawnie uregulowany – ustalony bądź określony).
Do przeprowadzenia postępowania właściwy jest w każdej sprawie konkretny organ (w zależności od tego, jaki jest przedmiot postępowania, czy do jego prowadzenia dany organ jest powołany
z uwagi na swój terytorialny zakres działania). Art. 25 Kpa gwarantuje jednak, że organ – w świetle
przepisów prawa właściwy – nie będzie mógł prowadzić postępowania, jeżeli załatwiana sprawa
dotyczy interesów majątkowych osoby piastującej funkcję organu (lub jego przewodniczącego
w przypadku organów kolegialnych), zajmującej stanowisko kierownicze w organie wyższego
stopnia, a także interesów osób blisko spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi bądź pozostających (także w przeszłości) w więzach przysposobienia, opieki lub kurateli – zob. pkt 5.2.7.
Kpa zawiera też przepisy zakazujące uczestniczenia pracowników, których bezstronność mogłaby
– z uwagi na szczególne związki osobiste ze sprawą (określone w art. 24 § 1 i 3) – wzbudzać wątpliwości. Te same reguły dotyczą członków organów kolegialnych. W obu przypadkach przewidziano
też ostateczne rozwiązanie dla sytuacji, w których – z uwagi na wyłączenie pracowników lub członków organu – stawałby się on niezdolny do załatwienia sprawy.
W toku postępowania organ je prowadzący powinien przeprowadzić – zgodnie z przepisami
rozdziałów o dowodach i o rozprawie (art. 77-96) – postępowanie wyjaśniające, przestrzegając przy tym wymogów dotyczących doręczeń (art. 39-49), wezwań (art. 50-56), wyznaczania,
ustalania i przywracania terminów (art. 57-60) i zapewniając, aby wszystkie istotne dla sprawy
czynności były zaprotokołowane zgodnie regulującymi te kwestie przepisami (art. 67-72). Ma
on też obowiązek udostępniać stronie akta sprawy (wraz z umożliwieniem sporządzania odpisów i notatek, a także wydawaniem – jeśli przemawia za tym ważny interes strony – uwierzytelnionych odpisów akt lub uwierzytelniania odpisów przez nią samą sporządzonych).
Tok postępowania musi się kończyć wydaniem decyzji, która jest albo rozstrzygnięciem sprawy
co do istoty (w całości lub w części), albo aktem kończącym postępowanie, które – z różnych (podmiotowych, przedmiotowych lub prawnych) względów – stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Jest ona wydawana i doręczana stronom na piśmie i powinna odpowiadać wymogom formalnym określonym w Kpa (art. 107) bądź także w innych przepisach prawa. Od doręczenia decyzji
organ, który ją wydał, jest nią związany i może wprowadzać w niej zmiany jedynie w przypadkach
przewidzianych wyraźnie w Kodeksie (w szczególności: uzupełnianie decyzji, prostowanie jej oczywistych omyłek, zmiana w wyniku uwzględnienia – niekontrowersyjnego dla innych stron – odwołania w całości, zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji negatywnej bez zgody stron i decyzji, na
mocy której jedna ze stron nabyła jakieś prawo – za zgodą stron, uchylenie i zastąpienie nową decyzją w wyniku wznowienia postępowania albo na podstawie przepisu szczególnego).
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Jak wyżej wspomniano (pkt 6.2.1.1. in fine), postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Organom wyższego stopnia nad organami, które wydały decyzje, takim jak s.k.o. czy wojewoda, przysługuje prawo do przeprowadzenia instancyjnej kontroli prawidłowości tych rozstrzygnięć, jednak tylko wtedy, gdy któraś ze stron wniesie odwołanie. W takim przypadku kompetencje do rozpoznania sprawy i wydania w niej rozstrzygnięcia przechodzą na organ odwoławczy,
a wykonanie zaskarżonej decyzji podlega wstrzymaniu (chyba że nadano jej – z uwagi na niezbędność ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia przed ciężkimi stratami gospodarki
narodowej lub ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – rygor
natychmiastowej wykonalności bądź o ile natychmiastowa wykonalność decyzji przewidziana
jest przepisem szczególnym).
Kontrola instancyjna wykonywana jest nie tylko pod względem zgodności z prawem, ale także
pod względem celowości (w najszerszym tego słowa znaczeniu.). W postępowaniu odwoławczym mają prawo uczestniczyć czynnie tylko strony oraz podmioty, którym na podstawie przepisów przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym (prokurator, RPO, organizacja
społeczna dopuszczona do postępowania przez organ je prowadzący). Prawa takie nie przysługują
natomiast ani organowi pierwszej instancji, ani j.s.t., której organ wydał decyzję. Jednostki samorządowe pozbawione są możliwości ochrony swoich interesów w postępowaniu odwoławczym,
nawet wówczas, gdy decyzja w sprawie ma wpływ na ich prawa lub obowiązki. Nie wynika to
wprawdzie wprost z postanowień Kpa, ale taka jest interpretacja jego przepisów w orzecznictwie
sądowym, akceptowanym przez przytłaczającą część doktryny. Dokonane w 1999 r. ograniczenie
uprawnień organów odwoławczych rozpatrujących odwołania od uznaniowych decyzji organów
j.s.t. (art. 138 § 3 Kpa) zapewnia jednak, że ponieważ interesy j.s.t. są chronione prawem, decyzja
organu drugiej instancji naruszająca je będzie niezgodna z prawem. O zaskarżenie takiej decyzji
j.s.t. mogą ubiegać się w organach prokuratury RP.
Uprawnienia kontrolne organów odwoławczych we wszystkich sprawach ograniczone są
zakazem pogarszania sytuacji prawnej osoby, która wniosła odwołanie (art. 139 Kpa). Jedynie
w przypadku rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego, organ
drugiej instancji może zastąpić zaskarżoną decyzję rozstrzygnięciem merytorycznym jeszcze
bardziej niekorzystnym dla skarżącego niż dotychczasowa decyzja.
Organami odwoławczymi w stosunku do organów j.s.t. są, co do zasady, samorządowe
kolegia odwoławcze. Tylko w przypadkach, gdy ustawowy przepis szczególny przewiduje inny
organ wyższego stopnia (lub jedynie – organ odwoławczy), kontrolę instancyjną nad decyzjami
organów samorządowych sprawują organy administracji rządowej, przeważnie – wojewoda.
Kontrolę instancyjną decyzji wojewody realizują właściwi rzeczowo ministrowie i kierownicy
urzędów centralnych.
Poza tokiem instancji decyzje wydawane w ogólnym postępowaniu administracyjnym nie
podlegają wszakże systematycznej kontroli, jednak może być podjęta kontrola incydentalna, zarówno z urzędu (samokontrola – przez organ, który wydał decyzję, i kontrola zwierzchnia – przez
organ nadrzędny), jak i z inicjatywy strony, dotycząca konkretnej sprawy. Po pierwsze, służy temu
instytucja wznowienia postępowania, przewidziana do stosowania w przypadkach takich, wymienionych w art. 145 §1 Kpa, naruszeń reguł proceduralnych, które z ogromnym prawdopodobieństwem mogły doprowadzić do wydania decyzji nie odpowiadającej faktom bądź prawu. Oprócz
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typowo procesowych braków postępowania zakończonego ostateczną decyzją (wydanie decyzji
w wyniku przestępstwa, na podstawie fałszywych dowodów, z udziałem podlegających wyłączeniu pracowników bądź przez podlegający wyłączeniu organ, bez zapewnienia stronie czynnego
udziału w postępowaniu, z pominięciem istniejących w dniu orzekania dowodów lub okoliczności
faktycznych nie znanych organowi, bez zachowania wymogu zasięgnięcia stanowiska innego organu, przy błędnym rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego albo na podstawie decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostało uchylone lub zmienione), wznowienie postępowania służy
także umożliwieniu uwolnienia się strony od niekorzystnych rezultatów decyzji wydanej na podstawie aktu normatywnego, który został uznany przez TK za niezgodny z Konstytucją, umową
międzynarodową lub ustawą (art. 145a Kpa). Rezultatem wznowionego postępowania może być
albo nowe rozstrzygnięcie sprawy co do istoty, albo odmowa uchylenia poprzedniej decyzji
(z uwagi na brak podstaw do uchylenia), albo zachowanie dotychczasowej decyzji w mocy,
z równoczesnym stwierdzeniem naruszenia prawa w poprzednim postępowaniu (dającym podstawę do dochodzenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody).
Jak wskazano w pkt. 6.2.1.1. in fine, Kpa przewiduje także inne nadzwyczajne tryby postępowania, mogące doprowadzić do wzruszenia mocy wiążącej ostatecznej decyzji. O ile wznowienie
postępowania ma służyć głównie zapewnieniu, aby decyzje były podejmowane w sposób bezstronny oraz na podstawie środków dowodowych i interpretacji prawa odpowiadających rzeczywistemu stanowi faktycznemu i prawnemu, o tyle pozostałe tryby, w których mogą być realizowane funkcje kontrolne organów zwierzchnich, mają służyć albo eliminowaniu z obrotu takich rozstrzygnięć, których treść nie da się pogodzić z wymogami państwa prawnego (art. 156 § 1 Kpa),
albo uchylaniu decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla prawnie chronionych dóbr
(art. 161 i art. 163 Kpa). Pozwalają one także na usuwanie z obrotu decyzji zbytecznych (art. 162)
bądź zbytecznie uciążliwych (niekorzystnych) dla interesu stron (art. 154 i art. 155).
Uznając decyzję ostateczną, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, za niewłaściwą
z punktu widzenia interesu stron lub interesu publicznego, organ, który ją wydał, a także organ
nadrzędny (z wyjątkiem spraw, w których j.s.t. realizują swoje zadania „własne”), mogą uchylić
lub zmienić ją w każdym czasie. Jeżeli decyzja przyznaje, uznaje lub stwierdza istnienie praw
strony, może być uchylona lub zmieniona wyłącznie za jej zgodą. Kpa zobowiązuje organ, który
wydał decyzję, do uchylenia jej w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła ich w określonym terminie (art. 162 § 2).
Jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, podlega uznaniu – jeżeli leży to w interesie stron lub
w interesie społecznym – za wygasłą; podobnie powinno być, gdy decyzja została wydana
z zastrzeżeniem dopełnienia określonego warunku, a strona go nie dopełniła.
W zasadzie zmiana okoliczności faktycznych po wydaniu decyzji nie ma wpływu na jej byt
prawny. Są jednak sytuacje, w których dalsze obowiązywanie decyzji powodowało stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla innych ważnych interesów państwa. W takich przypadkach Kpa dopuszcza (art. 161) uchylenie
lub zmianę przez ministra ostatecznej decyzji w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
uchronienia wymienionych dóbr przed zagrożeniami bądź stratami (wobec decyzji organów
j.s.t. wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej uprawnienia takie posiada również wojewoda). Stronie, która w wyniku takiej ingerencji poniosła rzeczywistą szkodę, przy-
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sługuje w takich przypadkach odszkodowanie (przyznawane w pierwszej instancji przez organ
administracji, który uchylił lub zmienił w tym trybie ostateczne rozstrzygnięcie, zaś w przypadku niezadowolenia poszkodowanego z decyzji odszkodowawczej – przez sąd powszechny).
Nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające uchylenie lub zmianę korzystnej dla strony ostatecznej decyzji, mogą być przewidziane w przepisach szczególnych. W razie ich zaistnienia,
decyzja może być zmieniona lub uchylona nawet bez odszkodowania (art. 163 Kpa).
Ostatni z trybów pozainstancyjnej kontroli decyzji administracyjnych przeznaczony jest do
stwierdzania ich nieważności. Stosuje się go w przypadku:
1) naruszenia przepisów o właściwości,
2) wydania decyzji bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa,
3) gdy dotyczy ona sprawy zakończonej inną decyzją ostateczną,
4) skierowania jej do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) gdy od chwili wydania decyzji jest ona trwale niewykonalna albo
6) gdy jej wykonanie spowodowałoby czyn zagrożony karą.
Organ wyższego stopnia obowiązany jest stwierdzić nieważność takiego aktu, chyba że
wywołał on nieodwracalne skutki prawne. Przepisy szczególne mogą ponadto przewidywać
inne wady decyzji, których wystąpienie powoduje jej nieważność z mocy prawa. W tym ostatnim przypadku, a także w sytuacjach oznaczonych wyżej w pkt. 1, 3 i 4, nie stwierdza się
nieważności wadliwego aktu, jeżeli od dnia jego doręczenia upłynęło ponad 10 lat. Pozostaje on
w obrocie prawnym, a osobie, która poniosła szkodę na skutek jego wydania, przysługuje roszczenie o odszkodowanie do organu, który go wydał (w trybie określonym powyżej).

6.2.2. Postępowanie podatkowe według ordynacji podatkowej
6.2.2.1. Zasady ogólne
Zasady te są niemal identyczne z omówionymi w pkt. 6.2.1.1. zasadami ogólnymi postępowania określonymi w Kpa. W tym miejscu wskażemy jedynie na to, co różni zasady ogólne obu
procedur. Po pierwsze, w OrdPodU nie przewidziano zasad: wyważania i niearbitralności.
O ile brak tej ostatniej jest wytłumaczalny (w postępowaniu podatkowym jest tylko jedna strona,
a więc brakuje ewentualnego partnera do zawarcia ugody), o tyle zwolnienie organów podatkowych z obowiązku brania pod uwagę także uzasadnionych interesów podatnika i wyważania ich
z interesem ogółu może prowadzić w praktyce do zachwiania zaufania do państwa, zwalniającego
organy podatkowe z miarkowania ingerencji w prawa obywateli li tylko z fiskalnych powodów.
Zresztą – jak wskazuje na to przykład niemieckiej czy północnoamerykańskiej procedury – także
i arbitralność nie musi cechować postępowania podatkowego. Jednak polska OrdPodU nie przewiduje ugody (układu) między urzędem skarbowym a podatnikiem.
Odmienny niż w Kpa kształt mają w OrdPodU zasady: zaufania, informowania, czynnego udziału stron. Z art. 121 § 1 wynika, że jedynie w toku postępowania (ale już nie w samej
decyzji) organy prowadzące je powinny działać w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (a nie – do wszystkich organów państwa). Z § 2 wynika zaś, że organy podatkowe
obowiązane są wprawdzie do udzielania „niezbędnych informacji o przepisach prawa podatko-
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wego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania”, ale nie muszą ani informować z urzędu stron, ani dbać o to, aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości
prawa. Udzielane informacje nie muszą też być wyczerpujące, a o tym, o czym poinformuje
zainteresowanego, decydować ma organ podatkowy. Czyni to jednak pod kontrolą sądu administracyjnego, który może mieć (i w praktyce często ma) odmienne zdanie na temat tego, jakie
informacje o prawie podatkowym są stronie niezbędne.
Przydatną z punktu widzenia sprawności i szybkości postępowania oraz praw podatników
może być pewna modyfikacja zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Nie przewiduje
się tu odstępstw od tej zasady z uwagi na zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego czy też
grożące niepowetowane szkody materialne. Nie istnieje więc ryzyko zaskoczenia niekorzystną
decyzją osoby, co do której organ zrezygnował z zagwarantowania jej praw do udziału w postępowaniu, w obawie przed jej przedwczesnym (z punktu widzenia fiscusa) zgonem czy też niebezpieczeństwem bankructwa. Wyjątek od tej zasady możliwy jest tylko w interesie strony, gdy
– jak to wynika z art. 123 § 2 OrdPodU – w postępowaniu wszczętym na jej wniosek ma zostać
wydana decyzja uwzględniająca w całości wniosek strony. Rozwiązanie to może przyczynić się
do przyspieszenia postępowania.
6.2.2.2. Rozstrzyganie spraw podatkowych przez organy samorządowe oraz ich kontrola
Podejmowanie decyzji w sprawach podatkowych podlega nie tylko zbliżonym do ustanowionych w Kpa zasadom ogólnym. Także przebieg postępowania, tok instancji oraz zasady
kontroli pozainstancyjnej podejmowanych decyzji odbywają się według bardzo podobnych reguł. W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie najistotniejsze różnice w przebiegu postępowania
w sprawach podatkowych. Większość z nich wynika ze specyfiki postępowania podatkowego,
są jednak i takie, które stanowią wyraz woli parlamentu, aby procedura podatkowa była bardziej sformalizowana, zaś podjęte decyzje (głównie w interesie publicznym) – bardziej stabilne.
Do żadnej z tych grup nie da się zaliczyć bardziej tolerancyjnego potraktowania pracowników
organów podatkowych. Inaczej niż w ogólnym postępowaniu administracyjnym, nie podlegają oni
wyłączeniu ani w sprawach, których wynik może mieć wpływ na ich prawa majątkowe, ani w sprawach, w których stronami są ich powinowaci oraz krewni w linii bocznej (art. 24 § 1 Kpa i art. 130 § 1
OrdPodU). Podobna różnica występuje w kwestii wyłączenia organu (art. 25 Kpa oraz art. 131 i art. 132
OrdPodU), w której dodatkowo przesądzono o niedopuszczalności załatwiania przez urzędy skarbowe
spraw podatkowych zastępcy naczelnika urzędu i jego najbliższych. Ostrzej natomiast niż w Kpa potraktowano sprawy krewnych pracowników i kierownictwa organów podatkowych. Wyłączenie dotyczy bowiem nie tylko krewnych do drugiego stopnia, ale wszystkich wstępnych i zstępnych.
Nieco odmiennie określa się w postępowaniu podatkowym jednostki, które są jego stronami. Za stronę uznaje się tu każdego, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność
ta się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego chociażby pośrednio dotyczy.
Oznacza to, że stroną w tym postępowaniu będzie nawet ten, kto nie ma w udziale w nim interesu prawnego, a jedynie o istnieniu takiego interesu jest subiektywnie przekonany.
Zapobiegnięciu uchylaniu się od udziału w postępowaniu w celu odwleczenia daty wymiaru
podatku (która to czynność – w odróżnieniu od innych obowiązków – może okazać się niedo-
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puszczalna na skutek przedawnienia orzekania) ma służyć ustanowienie obowiązku wyznaczania pełnomocnika do spraw doręczeń przez podatnika wyjeżdżającego za granicę na okres powyżej sześciu miesięcy (art. 147 OrdPodU). Podobne funkcje spełnia umożliwienie doręczania
pism adresatom w miejscu pracy nie do rąk własnych, lecz do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji (art. 148 § 2) i publicznego wzywania do odbioru pism w sytuacji, gdy nie
ma możliwości doręczenia ich adresatom na ogólnych zasadach.
Większe możliwości stworzono także organom podatkowym w zakresie wzywania stron do udziału
w postępowaniu. Organ może w nim wzywać nie tylko do wzięcia udziału w czynności procesowej,
ale może także wezwać stronę do dokonania określonej czynności (art. 50 Kpa i art. 155 OrdPodU).
Ponadto może wzywać osoby zamieszkałe na terenie całego województwa, a nie tylko w gminie
(mieście), w której urząd się znajduje oraz w gminach (miastach) sąsiednich. Wprawdzie ordynacja
nie przewiduje – tak, jak czyni to Kpa – że wezwania mają być stosowane wyłącznie wówczas, gdy
ich spełnienie jest niezbędne do załatwienia sprawy, ale mając na uwadze obowiązywanie w państwie prawnym zasady proporcjonalności, ograniczenia takie należy uznać za obowiązujące również
w postępowaniu podatkowym.
O zwiększonym formalizmie procedury podatkowej świadczą zwłaszcza przepisy o wszczynaniu i zawieszaniu postępowania, a także te, które dotyczą postępowania dowodowego
i odwoławczego. I tak, wszczęcie postępowania z urzędu, połączenie kilku spraw do jednego
postępowania i zmiana zakresu postępowania na żądanie strony wymagają wydania postanowienia organu podatkowego, przy czym w dwóch ostatnich przypadkach są to postanowienia
zaskarżalne zażaleniem. Z kolei pozostawienie podania (nie uzupełnionego przez stronę w wyznaczonym terminie) bez rozpoznania musi nastąpić w drodze decyzji (art. 165 § 2, art. 166 § 2,
art. 167 § 2 i art. 169 § 4 OrdPodU).
Regulacja postępowania dowodowego jest nie tylko bardziej szczegółowa (ustawa określa i reguluje inne środki dowodowe niż występujące w Kpa – por. art. 82, art. 84, art. 181 i art. 193), ale też
wskazuje na zdecydowanie silniejszą pozycję organów podatkowych (zwłaszcza urzędów skarbowych), którym instytucje finansowe i podmioty gospodarcze nie tylko obwiązane są do dostarczania
informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego po stronie ich partnerów w interesach, ale ponadto uprawnione są do żądania od instytucji finansowych (banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy powierniczych i inwestycyjnych)
szczegółowych informacji na temat transakcji i stanu majątkowego stron postępowania podatkowego (art. 182-185 OrdPodU). W odróżnieniu od ogólnego postępowania administracyjnego, w postępowaniu podatkowym prowadzący je organ może nie tylko zobowiązać stronę do wystąpienia do
innego organu administracji lub do sądu w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, ale również
samodzielnie zwrócić się do tych organów o takie rozstrzygnięcie.
W postępowaniu podatkowym nie przewiduje się natomiast instytucji rozprawy ustnej, co
można wytłumaczyć brakiem spraw, w których występują strony o spornych interesach, ale
z drugiej strony utrudnia sytuację podatnika, który nie ma możliwości skorzystania z zalet tej
formy postępowania wyjaśniającego, koncentrującej w jednym miejscu i czasie materiał dowodowy i wszystkich uczestników. Zasadą obu rodzajów postępowań jest uzasadnianie wydawanych decyzji. O ile jednak w ogólnym postępowaniu administracyjnym każda decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony, wydana w pierwszej instancji, nie wymaga uzasadnienia, o tyle
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OrdPodU nakazuje jednak uzasadniać te decyzje pozytywne, które przyznają jakiekolwiek ulgi
w zapłacie podatku.
Zdecydowanie słabszą pozycję mają w postępowaniu podatkowym strony kwestionujące prawidłowość wydanej decyzji, natomiast zdecydowanie większą rolę przywiązuje się w nim do
stabilności i skuteczności podjętych rozstrzygnięć. Strona zamierzająca się odwołać musi sformułować w odwołaniu zarzuty przeciw skarżonej decyzji, określić istotę i zakres swoich żądań,
a ponadto – wskazać dowody uzasadniające jej żądanie (art. 222). Musi się także liczyć z tym, że
wniesienie odwołania nie wstrzyma wykonania zaskarżonej decyzji (wstrzymanie jej wykonania
zależy od woli organu podatkowego, który może uznać niektóre względy za szczególnie uzasadniające zawieszenie wykonalności zaskarżonego aktu, albo od opieszałości organu odwoławczego, który może spowodować wstrzymanie wykonania decyzji nie dotrzymując ustawowego terminu na rozpatrzenie odwołania – art. 224 i art. 225). Ponadto odwołujący musi mieć na uwadze,
że w przypadku, gdy w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie stwierdzi, że zobowiązanie podatkowe lub podstawa opodatkowania zostały ustalone lub określone
w kwocie niższej niż to wynika z przepisów prawa podatkowego, ma obowiązek zwrócenia sprawy organowi podatkowemu pierwszej instancji w celu zmiany wydanej decyzji.
Istotne różnice występują także w zakresie uregulowania pozainstancyjnej kontroli decyzji
organów podatkowych. O stwierdzenie nieważności decyzji oraz o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej strony mogą wystąpić jedynie w ciągu jednego roku od dnia doręczenia kwestionowanego aktu. Termin ten obowiązuje także przy wszczynaniu z urzędu postępowania w tych
celach. Nie dotyczy to sytuacji, w których stwierdzenie nieważności miałoby dotyczyć decyzji
wydanych na podstawie aktów normatywnych pozbawionych mocy w wyniku uznania ich przez
TK za niezgodne z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą (art. 249 i art. 250 OrdPodU). Organ podatkowy odmawia wówczas stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli od końca
roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję, minęło 5 lat. Obowiązują tu także dwa terminy, po których upływie nie orzeka się nieważności żadnej decyzji. Chodzi tu o trzy lata od końca
roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku danin wymierzanych w drodze decyzji administracyjnej, i o 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
minął termin płatności podatku (art. 68, art. 70 i art. 247 § 2).
W OrdPodU wykluczono możliwość zmiany lub uchylenia – w interesie publicznym lub
z uwagi na ważny interes podatnika – ostatecznych decyzji, na mocy których żadna ze stron nie
nabyła prawa, jeśli ich przedmiotem było ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania pieniężnego albo ustalenie odpowiedzialności podatkowej płatników, inkasentów lub osób trzecich (art. 253 OrdPodU). Na gruncie procedury podatkowej przewidziano także możliwość
zmiany ostatecznej decyzji, ustalającej wysokość zobowiązania za dany okres, jeżeli po jej doręczeniu zaistniały okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki
wystąpienia tych okoliczności uregulowano w przepisach obowiązujących w dniu wydania decyzji (art. 254). W Ordynacji nie ma natomiast tych możliwości zmiany lub uchylenia decyzji
ostatecznej, o których mowa w art. 161 i art. 163 Kpa.
Ostatnią, wartą zasygnalizowania różnicą między obydwoma rodzajami procedur jest regulacja zasad i trybu odpowiedzialności za szkody związane ze wzruszaniem ostatecznych decyzji
podatkowych. Inaczej niż w Kpa, w OrdPodU przyjęto, że zarówno po przeprowadzeniu
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wznowionego postępowania, jak i po ustaleniu, że wydano decyzję kwalifikującą się do unieważnienia, w pierwszej instancji o odszkodowaniu orzeka organ administracji, zaś zakres odszkodowania obejmuje wyłącznie rzeczywistą szkodę (według Kpa, po wznowieniu o odszkodowaniu orzeka sąd powszechny i może ono obejmować także utracone korzyści).

6.2.3. Zasady postępowania egzekucyjnego
6.2.3.1. Zasady ogólne
PostEgzAdmU ustanawia kilka zasad ogólnych, specyficznych dla postępowania egzekucyjnego. Po pierwsze, jest to zasada obligatoryjności postępowania egzekucyjnego, z której
wynika, że wierzyciel ma obowiązek podjęcia kroków zmierzających do wszczęcia egzekucji
i zastosowania środków egzekucyjnych „w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania
obowiązku” (art. 6 § 1), a organ egzekucyjny – obowiązek prowadzenia egzekucji, jeśli jest ona
dopuszczalna. Drugą zasadą jest zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych
wyłącznie w ustawie. Oznacza ona, że organ egzekucyjny może wymuszać podporządkowanie
się obowiązkowi jedynie takimi sposobami, które zostały przewidziane w PostEgzAdmU
(art. 7§ 1). Zasada celowości nakłada na organ egzekucyjny obowiązek wykorzystywania instrumentów przymusu tylko po to, aby doprowadzić do realizacji egzekwowanego obowiązku,
a nie np. dla wyrządzenia zobowiązanemu dotkliwości za to, że nie podporządkował się mu
dobrowolnie (art. 7 § 2).
Równocześnie ustawodawca wymaga od organów egzekucyjnych przestrzegania zasad: niezbędności i stosowania najłagodniejszego środka dla zobowiązanego (art. 7 § 2 i § 3). W myśl
tej pierwszej, egzekucja może i musi być prowadzona tylko wtedy, gdy obowiązek nie jest wykonany. Nie oznacza to jednak, że organ egzekucyjny uprawniony jest do badania i rozstrzygania
o celowości, zasadności czy wymagalności obowiązku. To jest mu zabronione (art. 29 § 1). Natomiast prowadzenie egzekucji obowiązku wykonanego, albo którego wykonalność została wstrzymana bądź gdy obowiązek wygasł, jest niedopuszczalne. Równocześnie organ egzekucyjny powinien wybierać takie środki egzekucyjne, które równocześnie: prowadzą do wykonania obowiązku
i są najłagodniejsze dla zobowiązanego.
Polska procedura egzekucyjna przewiduje także zasadę poszanowania minimum egzystencji. Chodzi tu zarówno o egzystencję osobistą zobowiązanego, jak i egzystencję zawodową. Dlatego w PostEgzAdmU znalazły się przepisy ograniczające przedmiotowy zakres rzeczy
i praw wyłączonych spod egzekucji należności pieniężnych (art. 8-11). Szczególnej ochronie
podlegają rolnicy, którym ustawa gwarantuje nie tylko możliwość wykonywania zawodu, ale
chroni przed egzekucją także inwentarz żywy i martwy niezbędny do prowadzenia działalności
produkcyjnej. Analiza PostEgzAdmU pozwala na stwierdzenie, że obowiązuje w niej także
ogólna zasada zaskarżalności aktów i czynności egzekucyjnych. Na wszelkie postanowienia
zapadające w tym postępowaniu oraz czynności, które mogą naruszyć prawa lub interesy prawne wierzyciela, zobowiązanego albo osoby trzeciej, ustawa przewiduje możliwość wnoszenia
odpowiednich środków prawnych: zarzutów, skarg, sprzeciwów, wniosków o wyłączenie spod
egzekucji (do organu egzekucyjnego), zażaleń (do organów wyższego stopnia), powództw
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przeciwegzekucyjnych do sądu powszechnego. Na postanowienia wydawane w wyniku rozpatrzenia środków kierowanych do organu egzekucyjnego zainteresowanym przysługuje prawo
wniesienia zażalenia; natomiast na postanowienia wydawane w wyniku rozpatrzenia zażalenia
– skarga do sądu administracyjnego.
Poza wymienionymi, w postępowaniu egzekucyjnym obowiązują jeszcze dwie zasady ogólne: zasada ostrzegania i zasada niezależności egzekucji administracyjnej od odpowiedzialności prawnej. Pierwsza z nich nakłada na wierzyciela obowiązek uprzedzenia zobowiązanego
na piśmie – po upływie terminu do wykonania obowiązku – o zamiarze skierowania sprawy na
drogę postępowania egzekucyjnego, natomiast organ egzekucyjny obowiązany jest uzależnić
podjęcie postępowania od udowodnienia przez wierzyciela, że od doręczenia powyższego upomnienia minęło co najmniej 7 dni (art. 15). Niezależność egzekucji administracyjnej od odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku administracyjnego wyraża się w tym, że zastosowanie środka egzekucyjnego (np. grzywny w celu przymuszenia) nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, wykroczeniowym bądź dyscyplinarnym (art. 16).
6.2.3.2. Egzekwowanie należności pieniężnych
PostEgzAdmU zawiera niemal komplet instrumentów prawnych, za pomocą których podmiot,
na rzecz którego powinno być zrealizowane świadczenie pieniężne poddane egzekucji administracyjnej, może uzyskać jego realizację w wyniku czynności przymuszających lub przymusowych, podejmowanych przez organ egzekucyjny bądź działającego w imieniu tego organu poborcę skarbowego (środki egzekucyjne). Zaliczamy do nich egzekucję: 1) z pieniędzy (wydanych
przez zobowiązanego lub odebranych mu w trakcie przeszukania), 2) z wynagrodzenia za pracę,
3) ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, 4) z rachunków
bankowych i wkładów oszczędnościowych, 5) z innych wierzytelności pieniężnych oraz z innych
praw majątkowych, jakie mają wobec zobowiązanego jego dłużnicy (poprzez zajęcie tych zobowiązań przez organ egzekucyjny, połączone z zakazem pobierania przez zobowiązanego wynikających z nich należności i nakazem przekazania zajętych kwot pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub bezpośrednio – wierzycielowi), 6) z ruchomości oraz 7) z nieruchomości (w tych dwóch
ostatnich przypadkach oraz w stosunku do zbywalnych praw majątkowych, egzekucja następuje
poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości lub praw, ich zbycie i zaspokojenie z uzyskanych
pieniędzy egzekwowanej należności i kosztów postępowania egzekucyjnego).
W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym możliwe jest wprawdzie przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, ale może ono dotyczyć tylko należności określonych lub ustalonych w ostatecznej decyzji administracyjnej lub w orzeczeniu sądowym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może mieć miejsce, jeżeli zastosowanie środków skierowanych do praw majątkowych i majątku ruchomego zobowiązanego
okazało się bezskuteczne.
6.2.3.3. Egzekwowanie obowiązków o charakterze niepieniężnym
Organem egzekwującym obowiązki o charakterze niepieniężnym, wynikające z działalności organów administracji terytorialnej, są przeważnie te same organy, które obowiązek ustano-
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wiły. Pełnią one tę funkcję także wówczas, gdy obowiązek wynikający z mocy samego prawa
wiąże się z ich właściwością. Najprostszym środkiem egzekucyjnym, nie prowadzącym wszakże bezpośrednio do realizacji obowiązku, jest grzywna w celu przymuszenia, stosowana przeważnie wobec obowiązków polegających na znoszeniu lub zaniechaniu, a w stosunku do obowiązku działania – wówczas, gdy jego charakter powoduje niemożność wykonania go przez
inną osobę. Grzywnę można nakładać wielokrotnie, do skutku, jednak zarówno pojedyncze
grzywny, jak i suma nałożonych grzywien nie mogą przekroczyć sum określonych ustawą. Szczególną postacią są grzywny nakładane w przypadku niespełnienia obowiązku wynikającego
z prawa budowlanego. Nakładane są one jednorazowo, a wysokość grzywny w przypadku obowiązku wykonania przymusowej rozbiórki określona jest parametrycznie (jako iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części objętego nakazem i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego ustalanej przez właściwego ministra, obowiązującej w kwartale, w którym grzywna jest wymierzana).
Następny środek to wykonanie zastępcze, czyli zrealizowanie obowiązku na koszt zobowiązanego przez inną osobę. Prowadzi on bezpośrednio do celu egzekucji, ale może okazać się
w praktyce kosztowniejszy dla zobowiązanego niż dobrowolne wykonanie obowiązku. Środkiem bezpośrednim jest także odebranie rzeczy ruchomej. Jest to instrument przymusu wykorzystywany często akcesoryjnie, podczas stosowania innych środków egzekucji obowiązków
wszelkiego rodzaju (np. odebranie książeczki czekowej lub oszczędnościowej, wydanie zajętej
ruchomości w celu jej sprzedaży, dostarczenie dokumentacji, materiałów i środków przewozowych niezbędnych do wykonania zastępczego). Odebranie nieruchomości, opróżnianie lokali i innych pomieszczeń to środki stosowane do obowiązków polegających na wydaniu nieruchomości, opróżnieniu lokali albo innych pomieszczeń, a polegają na usunięciu przez egzekutora z nieruchomości lub pomieszczenia ruchomości tam się znajdujących (z wyjątkiem tych,
które mają być wydane wierzycielowi łącznie z nieruchomością lub pomieszczeniem) i wezwaniu osób znajdujących się na nieruchomości lub w pomieszczeniu do dobrowolnego ich wydania lub opuszczenia, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego. Jest to ostateczny środek, który w zasadzie może być stosowany wyłącznie do obowiązków polegających na
zaniechaniu lub znoszeniu w celu przezwyciężenia oporu zobowiązanego.
W sytuacjach nagłych zagrożeń dla życia lub zdrowia bądź gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku
może spowodować niemożność lub znaczną trudność w dochodzeniu wykonania go przez zobowiązanego, a także w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, przymus bezpośredni może
być zastosowany niezwłocznie po ustnym wezwaniu do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, bez uprzedniego upominania, doręczania odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia
o zastosowaniu tego środka egzekucyjnego. We wszystkich pozostałych sytuacjach, środki egzekucyjne stosowane są z zachowaniem zarysowanego modelu postępowania.
6.2.3.4. Zabezpieczanie wykonania obowiązków administracyjnych
PostEgzAdmU przewiduje stosowanie przymusu państwowego nie tylko w toku postępowania egzekucyjnego, ale także przed jego wszczęciem, jeżeli wystąpi o to wierzyciel, a brak
natychmiastowego działania mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. Nazywamy to postępo-
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waniem zabezpieczającym, w którym mogą być stosowane analogiczne do wyżej omówionych
środki przymusu, z tym jedynie zastrzeżeniem, że ich wykorzystanie nie może prowadzić do
wykonania obowiązku. Chodzi tu tylko o zabezpieczenie środków pieniężnych, praw majątkowych, rzeczy ruchomych, lokali lub pomieszczeń, dzięki którym realizacja obowiązku stanie
się możliwa bądź łatwa wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte i przeprowadzone z zachowaniem wymogów ustawowych. PostEgzAdmU dopuszcza zabezpieczanie wykonania obowiązków nawet przed ich skonkretyzowaniem w decyzji lub orzeczeniu
uprawnionego organu (art. 155). Zabezpieczeniu wykonania obowiązków administracyjnych służy
także regulacja prawna odpowiedzialności porządkowej za naruszenie przepisów PostEgzAdmU
(art. 168d-168e). Za zaniechania lub działanie wbrew obowiązkom wynikającycm z ustawy lub
nakładanym na jej podstawie organy egzekucyjne mogą nakładać kary pieniężne.

6.2.4. Sądowa kontrola działalności administracyjnej
6.2.4.1. Przesłanki i tryb zaskarżenia działania lub zaniechania
organu administracji publicznej do sądu administracyjnego
Akty prawne, czynności i zaniechania organów administracji terytorialnej mogą być zaskarżane do sądu z powodu ich niezgodności z prawem. Uprawnionymi do wnoszenia skarg
na decyzje, postanowienia oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej są
osoby, które mają w tym interes prawny, a ponadto – prokurator i RPO. Ponadto, uchwały
j.s.t. mogą być zaskarżane do sądu przez organy nadzoru nad samorządem terytorialnym,
jeżeli w terminie ustawowym nie zdążą zastosować uprawnienia do stwierdzenia nieważności kwestionowanej uchwały. Zasadniczo (poza skargami prokuratora i RPO) skarga do sądu
może być wniesiona po wykorzystaniu przysługujących skarżącemu środków odwoławczych,
a gdy prawo nie przewiduje takich środków – po wezwaniu organu do usunięcia dostrzeganego uchybienia prawu. Obecnie skargi wnosi się bezpośrednio do sądu, z koniecznością zachowania 30-dniowych terminów ustawowych.
6.2.4.2. Zasady rozpoznawania spraw i wyrokowania
Skargi rozpoznawane są merytorycznie na jawnych rozprawach z udziałem stron, po
przedstawieniu sądowi akt sprawy i odpowiedzi na skargę przez organ administracji. Niedopełnienie obowiązku przedstawienia odpowiedzi i akt powoduje wstrzymanie z mocy
prawa wykonania zaskarżonego aktu i upoważnia sąd do rozpoznania sprawy na podstawie
dowodów przedstawionych przez skarżącego i przeprowadzonych przed sądem. W pozostałych przypadkach sąd orzeka zasadniczo na podstawie stanu prawnego obowiązującego
w dniu podjęcia zaskarżonej czynności lub wydania aktu oraz akt sprawy administracyjnej.
Uzupełniające postępowanie dowodowe możliwe jest na rozprawie tylko wówczas, gdy nie
przyczyni się to do nadmiernego wydłużenia postępowania, a jest niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i ograniczy się do przedkładania i oceniania (na wezwanie sądu
lub na wniosek stron) dokumentów.
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W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia prawa (takiego, które miało lub mogło
mieć wpływ na wynik postępowania administracyjnego), sąd uchyla zaskarżony akt albo
stwierdza bezskuteczność prawną zaskarżonej czynności (art. 22 i art. 23 NSAU). Gdy przedmiotem kontroli sądowej jest uchwała j.s.t., sąd orzeka w takich przypadkach o jej nieważności (art. 24). Stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji lub innego aktu
administracyjnego, jeżeli zawiera on którąś z wad określonych w art. 156 § 1 Kpa (por. pkt
6.2.1.2. in fine i art. 22 ust. 3 NSAU). Uwzględniając skargę na bezczynność organu administracji, sąd zobowiązuje go do wydania aktu lub podjęcia określonej czynności, mogąc
przy tym nawet rozstrzygnąć o przyznaniu, stwierdzeniu lub uznaniu uprawnienia albo obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź o istnieniu lub nieistnieniu prawa czy obowiązku. Tak daleko idące orzeczenia, rozstrzygające merytorycznie spór między organem
a jednostką co do przysługujących jej praw albo ciążących na niej obowiązków, sąd może
rozstrzygać w sprawach ze skarg na decyzje i inne akty prawne tylko wówczas, gdy organ
nie zastosuje się do uprzednio wydanego wyroku sądu w tej samej sprawie, a nie budzi ona
wątpliwości co do okoliczności prawnych i faktycznych (art. 31 NSAU). Innym instrumentem służącym wymuszeniu podporządkowania się orzeczeniom sądu może być grzywna
wymierzana organowi administracji za niewykonanie wyroku albo odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną takim zachowaniem.
6.2.4.3. Ochrona samodzielności gmin na drodze postępowania sądowego
Zgodnie z postanowieniem Konstytucji, samodzielność j.s.t. podlega ochronie sądowej (art. 165).
Ochronie tej służą dwie drogi postępowania. Przeciwko ingerencjom władczym (aktom nadzoru
oraz decyzjom i innym aktom z zakresu administracji publicznej), a także przeciwko zaniechaniom podjęcia rozstrzygnięć tego rodzaju („milczeniu władzy”) każda jednostka może wnieść
skargę do sądu administracyjnego, na zasadach wyżej określonych. Natomiast w pozostałych
przypadkach, zgodnie z konstytucyjną zasadą domniemania właściwości sądów powszechnych,
gmina, powiat i województwo może skierować powództwo przeciwko władzy wykonawczej
i ustawodawczej do sądu powszechnego. Ponadto j.s.t. przysługuje legitymacja do wystąpienia
ze skargą do TK przeciwko aktom normatywnych niezgodnym z Konstytucją, umowami międzynarodowymi i ustawami.
Tylko w jednej dziedzinie – sygnalizowanej w pkt. 6.2.1.2. – j.s.t. nie mogą bronić swojej
samodzielności. Jeżeli zostanie ona naruszona decyzją wydaną w postępowaniu odwoławczym,
nawet niezgodną z prawem, żadna z jednostek samorządowych nie może skutecznie wnieść
skargi do sądu administracyjnego, jeżeli w danej sprawie decyzję wydał w pierwszej instancji
organ tej właśnie jednostki. Orzecznictwo i doktryna tłumaczą taki sposób interpretacji obowiązującego prawa tym, że w sprawie, w której decyzję podejmuje np. starosta, powiat nie ma
interesu prawnego w rozumieniu Kpa, lecz przysługuje mu kompetencja do załatwienia sprawy,
ale tylko w pierwszej instancji. W drugiej instancji sprawa należy natomiast do organu odwoławczego. Zmiana tego stanu nie wymaga nowelizacji prawa, lecz tylko – zgodnej z Konstytucją – zmiany kierunku jego wykładni.
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6.3. Funkcje i regulacja prawna postępowania nadzorczego
wobec jednostek samorządu terytorialnego
6.3.1. Cele nadzoru
Celem nadzoru jest zapewnienie obowiązywania w państwie unitarnym jednolitego prawa,
określającego i chroniącego podstawowe prawa i wartości, ważne dla wszystkich jego mieszkańców oraz dla państwa jako całości. Z tego względu jedynym kryterium nadzoru, według
którego mogą być dokonywane ingerencje w działalność j.s.t. oraz ich organów, jest zgodność
tej działalności z prawem. Polskie prawo nie przewiduje innych celów nadzoru nawet wówczas,
gdy j.s.t. wykonują zadania z zakresu administracji rządowej, czy to na podstawie upoważnień
ustawowych, czy też na podstawie porozumień z organami rządowymi. Inaczej kształtuje się
sytuacja przy kontroli j.s.t., w szczególności przez NIK, która jest prowadzona również przy
uwzględnieniu kryterium gospodarności.

6.3.2. Środki nadzoru
Ustawy samorządowe zawierają niemal identyczne przepisy określające sposoby oddziaływania władzy nadzorczej na funkcjonowanie organów j.s.t. Podstawowym środkiem jest stwierdzenie nieważności uchwały organu j.s.t. Szczególnie intensywnemu nadzorowi podlegają uchwały organów stanowiących, które muszą być przedkładane organowi nadzoru (wojewodzie lub r.i.o.)
w terminie 7 dni po uchwaleniu. Objęcie nadzorem uchwał organów wykonawczych następuje
incydentalnie – w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa. Ustawy nie przewidują
jednak prowadzenia systematycznej kontroli tych uchwał, poza tymi, które dotyczą spraw finansowych (r.i.o. przeprowadza kontrole według własnych planów, z tym, że co 4 lata powinna przeprowadzić kontrolę kompleksową całej działalności finansowej każdej jednostki). W przypadku
stwierdzenia podjęcia uchwały z istotnym naruszeniem prawa, organ nadzoru obowiązany jest
stwierdzić jej nieważność. Powinien uczynić to w terminie 30 dni od przedłożenia mu uchwały.
Nie stwierdza się nieważności uchwały, jeżeli od jej podjęcia minął 1 rok, chyba że jest to uchwała
zawierająca powszechnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego. Po upływie tego terminu
orzeka się jedynie o podjęciu uchwały z naruszeniem prawa, co może stanowić podstawę dochodzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykonywaniem lub stosowaniem takiego aktu.
Orzeczenie nadzorcze jest wykonalne z dniem jego doręczenia.
Kolejnym środkiem nadzoru jest zawieszenie organów j.s.t., które może nastąpić w przypadku nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności
w wykonywaniu zadań publicznych przez organy j.s.t. Po uprzednim przedstawieniu zarzutów
i wezwaniu do niezwłocznego przedstawienia przez organy jednostki programu poprawy sytuacji, Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody (złożony za pośrednictwem ministra właściwego w sprawach administracji publicznej), może zawiesić organy jednostki i ustanowić
zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, lecz nie dłużej niż do wyboru zarządu przez organ
stanowiący j.s.t. nowej kadencji.

102

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 1-2

Najdalej idącym środkiem nadzoru jest rozwiązanie organu j.s.t. Może to nastąpić w przypadku powtarzającego się naruszania przez organy j.s.t Konstytucji lub ustaw. Organ stanowiący j.s.t. rozwiązywany jest, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przez Sejm, w drodze uchwały. Uchwała taka skutkuje rozwiązanie wszystkich organów jednostki. Prezes Rady Ministrów
wyznacza wówczas – na wniosek ministra właściwego w sprawach administracji publicznej
– osobę pełniącą funkcje organów danej j.s.t. Jeżeli naruszania Konstytucji lub ustaw dopuszcza
się zarząd jednostki, po bezskutecznym wezwaniu jej organu stanowiącego przez wojewodę do
zastosowania niezbędnych środków, Prezes Rady Ministrów może rozwiązać zarząd i ustanowić osobę pełniącą jego funkcję do czasu wyboru nowego zarządu.
Ustawy samorządowe stanowią, że omówionych zasad nadzoru nie stosuje się do decyzji
indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy j.s.t.
i ich związki. Zakładają one, że kontrolę instancyjną i nadzór instancyjny nad tymi decyzjami
oraz zasady ich kontroli sądowej określą przepisy odrębne. Poza kontrolą sądową, przepisy
odrębne (Kpa) przewidują, omówioną w pkt. 6.2.1.2., kontrolę instancyjną oraz instrumenty, za
pomocą których może być sprawowany nadzór pozainstancyjny. Nie wyznaczają jednak żadnemu organowi zadania pełnienia funkcji organu nadzoru w tych sprawach. Przewidziane środki
są zatem stosowane incydentalnie, przeważnie z inicjatywy i w interesie osób prywatnych.

Rozdział 7
Prawne zasady i instrumenty zarządzania finansowego
7.1. Ustrojowe postawy gospodarowania terytorialnej administracji publicznej
7.1.1. Gwarancje konstytucyjne dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.)
7.1.1.1. Samodzielność j.s.t.
Każda j.s.t. posiada osobowość prawną (art. 165 ust. 1 Konstytucji) i wynikającą z tego
atrybutu pełnię praw do samodzielnego uczestniczenia w obrocie cywilnoprawnym. Równocześnie każda j.s.t. jest podmiotem władzy publicznej, dlatego też posiada prawo do projektowania, uchwalania i wykonywania własnego budżetu, będącego rocznym planem finansowym,
uchwalanym przez organ stanowiący j.s.t. (radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa).
Budżet jest głównym instrumentem realizacji prawa do wykonywania zadań publicznych we
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (zob. szerzej pkt 7.2.2.1.). Z prawem do własnego budżetu silnie wiążą się gwarancje dotyczące majątku j.s.t., dochodów j.s.t., władztwa
podatkowego i ogólnie rozumianej „swobody” gospodarowania j.s.t. jako wspólnoty samorządowej. Szeroko interpretowana samodzielność j.s.t. jest jej dobrem osobistym i jako taka podlega ochronie sądowej. Art. 165 ust. 2 Konstytucji oznacza wprowadzenie konstytucyjnej ochrony samodzielności j.s.t., ważnej zwłaszcza w przypadkach zagrożenia lub naruszenia tej samodzielności przez ustawy, czego dowodzą częste wnioski składane przez j.s.t. do TK w sprawach
zgodności ustaw z Konstytucją.
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7.1.1.2. Prawo własności i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej
Na mocy art. 165 ust. 1 Konstytucji, każdej j.s.t. przysługuje prawo własności i inne prawa
majątkowe. W SamGminU, SamPowU i SamWojU funkcję nazwy zbiorczej dla określenia wszelkich praw majątkowych pełni kategoria „mienie komunalne” (szerzej zob. pkt 2.3.). J.s.t. mogą
prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w zakresie określonym w GospKomU oraz
w ustawach ustrojowych. Zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu
mienia komunalnego jest niejednolicie unormowany – największe możliwości działania ma samorząd gminny (art. 10 GospKomU) oraz samorząd województwa (art. 13 ust. 2 SamWojU),
a najmniejsze samorząd powiatowy (art. 6 ust. 2 SamPowU), który tej działalności nie może
prowadzić poza sferą użyteczności publicznej (szerzej zob. pkt 7.4.5.).
7.1.1.3. Prawo j.s.t. do udziału w dochodach publicznych
Art. 167 ust. 1 Konstytucji zapewnia wszystkim j.s.t. udział w dochodach publicznych,
odpowiednio do zadań publicznych przypadających tym jednostkom. Ponieważ w trakcie procesu transformacji ustrojowej podział zadań publicznych między samorząd terytorialny i administrację rządową podlega częstym modyfikacjom, to art. 167 ust. 4 Konstytucji zapewnia, że
wraz z tymi modyfikacjami następują odpowiednie zmiany w podziale dochodów publicznych.
Gwarancje te są uważane za najsilniejsze atrybuty finansowej samodzielności j.s.t.
7.1.1.4. Klasyfikacja dochodów j.s.t.
Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji, wszystkie dochody pozyskiwane przez j.s.t. muszą być
klasyfikowane w klasyfikacji zamkniętej, trójdzielnej, wyróżniającej trzy kategorie dochodów:
dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Klasyfikacja ta nie
dopuszcza przekazywania j.s.t. dotacji z innych źródeł niż budżet państwa, chociaż w praktyce
ma to miejsce przy dotowaniu j.s.t. przez państwowe fundusze celowe lub agencje rządowe.
Należy wskazać na trudność klasyfikowania tych dotacji. Nie są one na pewno subwencjami
ogólnymi, ponieważ kategoria „subwencje ogólne” jest w polskim ustawodawstwie zarezerwowana wyłącznie dla ogólnych (general purpose grants) transferów z budżetu państwa. Nie ma
też podstaw do określania tych dotacji mianem „dochody własne”, gdyż w polskim ustawodawstwie kategoria ta jest zarezerwowana, podobnie jak w innych państwach, na określenie dochodów j.s.t. pochodzących ze źródeł oddanych j.s.t. na stałe, niejako „na własność”.
Sztywna konstytucyjna klasyfikacja dochodów j.s.t. nie przewiduje „nietypowych” dochodów
j.s.t., jakie istnieją w Polsce od reaktywowania samorządu gminnego w 1990 r. w postaci tzw.
udziałów j.s.t. we wpływach z podatków państwowych (od 1992 r. są to udziały w podatkach
dochodowych: od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych – CIT). Ponieważ te „udziały
we wpływach” nie zostały przekształcone w podatki samorządowe (lub w samorządowe dodatki
do podatków państwowych), to konieczne jest sztuczne klasyfikowanie dochodów j.s.t. z tych
tytułów do kategorii „dochody własne”. Innego wyjścia nie ma, chociaż wady takiego przyporządkowania są dość oczywiste. Zdaniem niektórych ekspertów, owe „udziały we wpływach” są
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raczej formą ogólnego, subwencyjnego zasilania budżetów j.s.t., zwłaszcza że są dokonywane
z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (art. 15 ust. 2 DochSamTerU). Od 1999 r.
podstawą określenia dochodów j.s.t. była uchwalona w listopadzie 1998 r. ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000. W końcu 2000 r. jej obowiązywanie
przedłużono do końca 2001 r. W sierpniu 2001 r. Sejm uchwalił nową ustawę o dochodach j.s.t.
Została ona zawetowana przez Prezydenta i w listopadzie 2001 r. Sejm przedłużył obowiązywanie
dotychczasowej ustawy (z niewielkimi poprawkami) na kolejny rok.
Konstytucja nie wprowadza żadnych rozróżnień w trybie i zasadach finansowania zadań
j.s.t. Dla obydwu grup zadań – własnych (wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność) oraz zleconych (wykonywanych w imieniu innych organów, w efekcie tzw.
zlecenia ustawowego lub porozumienia j.s.t. z tymi organami). Konstytucja odnosi te same
gwarancje odpowiedniości udziału w dochodach publicznych do przypadających j.s.t. zadań
publicznych.
7.1.1.5. Gwarancja ustawowego określania źródeł dochodów j.s.t.
Art. 167 ust. 3 Konstytucji nakazuje ustawowe określenie źródeł dochodów j.s.t. Gwarancja
ta jest na razie podmiotem poważnych nieporozumień, ponieważ DochSamTerU (a uprzednio
FinGminU) nie odróżnia dochodów od źródeł tych dochodów oraz nie odnosi się do konstytucyjnej klasyfikacji dochodów. O ile istnieje możliwość identyfikacji przynajmniej części źródeł
dochodów własnych (jeśli są pozyskiwane z podatków i opłat ustawowo przekazanych j.s.t. lub
też z gospodarowania mieniem komunalnym), o tyle nie można ukryć faktu, że źródłem subwencji ogólnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa (stanowiących prawie połowę wszystkich dochodów samorządów gminnych, ok. 94% wszystkich dochodów samorządów powiatowych oraz 85% wszystkich dochodów samorządów województw) jest po prostu budżet państwa. Fakt ten dowodzi nieprzeprowadzenia decentralizacji finansów publicznych (co jest sprzeczne z art. 15 ust. 1 Konstytucji, nakazującym decentralizację władzy publicznej) oraz jest główną
przyczyną niskiej stabilności systemów dochodów j.s.t. To zaś stanowi istotne ograniczenie
samodzielności finansowej j.s.t. – w dużym stopniu zależnej od możliwości prognozowania
dochodów j.s.t. w perspektywie średniookresowej.
7.1.1.6. Władztwo podatkowe j.s.t.
Rzeczpospolita Polska jest państwem unitarnym, co uwidacznia się między innymi w pozostawieniu do wyłącznej właściwości Sejmu prawa do nakładania podatków i innych danin publicznych (art. 217 Konstytucji). Jednak ustawy mogą pozostawiać do właściwości j.s.t. prawo
do określenia stawek podatkowych w granicach ustawowo unormowanych (np. w postaci stawek do wyboru lub stawek określonych przedziałowo) oraz prawo do stosowania ulg podatkowych (wówczas, gdy ustawa określa zasady przyznawania tych ulg). Prawo takie, w literaturze
określane jako władztwo podatkowe j.s.t., jest zapewnione w art. 168 Konstytucji. Praktyczne
znaczenie tej gwarancji zależy jednak od precyzyjnego określenia podatkowych źródeł dochodów własnych j.s.t. Takich źródeł wcale nie posiadają samorządy powiatowe i samorządy woje-
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wództw (nie otrzymały bowiem żadnych podatkowych źródeł dochodów własnych) i w rezultacie nie mogą korzystać z istniejącej gwarancji konstytucyjnej. Natomiast samorządy gminne
otrzymały „na własność” wiele podatków i opłat publicznoprawnych (zbliżonych konstrukcyjnie do podatków), o których mowa w pkt. 7.3.1.2., pozwalających na wykonywanie władztwa
podatkowego. W odniesieniu do dochodów j.s.t. z tytułu udziałów we wpływach z państwowych podatków dochodowych, j.s.t. nie posiadają żadnych praw podmiotowych i nie mają możliwości korzystania z żadnej z form władztwa podatkowego.

7.1.2. Konstytucyjna rola administracji rządowej w województwie
Wobec braku stabilnego i klarownego systemu dochodów j.s.t. wzrasta rola RM jako organu
kierującego wykonywaniem budżetu państwa i przyjmującego rozporządzenia do ustaw budżetowych oraz do DochSamTerU. Istotna bowiem cześć tych dochodów pochodzi z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, a ich udzielanie nie jest ani terminologicznie, ani
funkcjonalnie uporządkowane w stopniu zapewniającym samodzielność finansową j.s.t. Organem wykonującym budżet państwa wobec j.s.t. jest wojewoda. W rezultacie, faktyczna rola
administracji rządowej w województwie jest znacznie większa niż wyznaczona przez konstytucyjny podział władzy w państwie.
7.1.2.1. Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie
i wykonawca części budżetu państwa
Na mocy art. 152 ust. 1 Konstytucji, wojewoda jest przedstawicielem RM w województwie
– zob. pkt 2.1.1.1. Każdy z wojewodów dysponuje odrębną częścią budżetu państwa, która jest
dzielona według obowiązującej klasyfikacji na działy (odpowiadające dziedzinie działalności) i rozdziały (odpowiadające poszczególnym rodzajom i formom działalności). W trakcie wykonywania
ustawy budżetowej środki finansowe, planowane w tej części budżetu państwa, są wielokrotnie
zmieniane, w tym powiększane, między innymi o środki początkowo wykazywane w części 83
budżetu państwa o nazwie „Rezerwy celowe” (począwszy od 1 stycznia 1999 r. w budżecie państwa
można tworzyć rezerwy celowe w łącznej kwocie nie wyższej niż 5% planowanych wydatków budżetu). Istotna część zmian w budżetach wojewodów wiąże się z przekazywaniem dotacji celowych
dla j.s.t. Dotacji tych udziela wojewoda. Zasady, tryb i procedury udzielania tych dotacji nie są
skodyfikowane w sposób pozwalający uznać j.s.t. z obszaru województwa za finansowo niezależne
od wojewody. W ten sposób między budżetem państwa i budżetami j.s.t. istnieje bardzo silny związek, tym bardziej kłopotliwy dla samodzielności finansowej j.s.t., im większą część dochodów danej
jednostki stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. W 1999 r. dotacje te stanowiły 11,6% dochodów ogółem samorządów gminnych (w gminach wiejskich – 12,4%), 49,4% dochodów ogółem
samorządów powiatowych i 47,3% dochodów ogółem samorządów województw.
Wojewodowie ze swoich budżetów udzielają dotacji j.s.t. zarówno w odniesieniu do zadań
zleconych (przez ustawy lub w efekcie porozumień zawieranych przez j.s.t. z organami administracji rządowej), jak i w odniesieniu do zadań własnych. Niski poziom dochodów własnych
sprawia, że wiele zadań własnych j.s.t. jest finansowanych w całości dotacjami celowymi
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z budżetu państwa. W 1999 r. dotacjami celowymi zostało sfinansowane ok. 5% wydatków na
wykonywanie zadań własnych w samorządach gminnych, ponad 28% tych wydatków w samorządach powiatowych i ponad 35% w samorządach województw.
7.1.2.2. Nadzór nad działalnością j.s.t. w sprawach ekonomiczno-finansowych
Zgodnie z art. 171 ust. 1 Konstytucji, nadzór nad działalnością j.s.t. jest sprawowany z punktu widzenia legalności, tj. zgodności działań z obowiązującym prawem oraz zgodności dokumentów ze stanem faktycznym. Art. 171 ust. 2 Konstytucji dzieli przedmiotowy zakres nadzoru
na „sprawy finansowe” (podlegające nadzorowi sprawowanemu przez regionalne izby obrachunkowe) oraz wszelkie inne sprawy, podlegające nadzorowi sprawowanemu przez Prezesa
Rady Ministrów i wojewodów. Faktyczny podział zadań między dwa aparaty nadzoru (zwanego
nadzorem administracyjnym) dokonywał się przez kilka lat w drodze kolejnych nowelizacji
RegIObrU. Obecnie nadzorowi wojewodów podlegają wszystkie uchwały organów j.s.t. nie
będące we właściwości r.i.o., natomiast na mocy art. 11 ust. 1 ww. ustawy, r.i.o. bada (prowadząc postępowanie nadzorcze) uchwały podejmowane przez organy j.s.t. w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu j.s.t. i jego zmian,
2) budżetu j.s.t. i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego j.s.t. oraz udzielania
pożyczek przez j.s.t.,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t.,
5) podatków i opłat lokalnych,
6) absolutorium dla zarządu j.s.t.
Postępowanie nadzorcze może prowadzić do:
1) stwierdzenia nieważności uchwały organów j.s.t. (jeżeli w uchwale tej organ nadzoru stwierdził istotne naruszenie prawa),
2) stwierdzenia nieważności części uchwały (dotkniętej wadami prawnymi),
3) wstrzymania wykonania uchwały w celu usunięcia wad prawnych uchwały przez organ,
który ją podjął, albo
4) wstrzymania wykonania uchwały do czasu zakończenia postępowania nadzorczego – rozpatrzenia przez NSA odwołania j.s.t. od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub r.i.o.
W przypadku uchwał budżetowych samorządu gminnego i samorządu powiatowego, NSA
musi wyznaczyć rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia sprawy do sądu.
Ten sam termin obowiązuje NSA przy rozpatrywaniu skarg samorządu województwa na rozstrzygnięcia organów nadzoru we wszystkich uchwałach, podejmowanych przez organy samorządu województwa.

7.1.3. Zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
7.1.3.1. Prawo j.s.t. do wystarczających zasobów finansowych
EurKarta posługuje się inną niż Konstytucja terminologią i różnice te nie mają tylko „językowego” charakteru (zob. pkt 1.2.). Najważniejsza dotyczy gwarancji przekazywania j.s.t.
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(w EurKarta określanych mianem „społeczności lokalne”) odpowiednich dochodów. W art. 9
ust. 1 EurKarta jest mowa o prawie j.s.t. do „posiadania własnych, wystarczających zasobów
finansowych”. Standard ten nie tylko wprowadza kategorię „zasoby finansowe” (znacznie szerszą od konstytucyjnej kategorii „dochody” j.s.t.), ale postuluje także, by zasoby te były wystarczające. W polskich warunkach postulat ten może być odniesiony do źródeł dochodów własnych (podatkowych i niepodatkowych), bo tylko źródła dochodów mogą być uważane za „własne” w znaczeniu zbliżonym do kategorii „własne zasoby finansowe”. Postulat ten nie jest
w Polsce zrealizowany w odniesieniu do samorządu powiatowego i samorządu województw.
Również w samorządzie gminnym nie ma mowy o wystarczających źródłach dochodów własnych. W 1999 r. jedną trzecią dochodów własnych gmin stanowiły wpływy z tytułu udziałów
we wpływach z podatków państwowych, które formalnie są zaliczane do kategorii „dochody
własne”, ale które na pewno nie wchodzą w skład „własnych zasobów finansowych”.
7.1.3.2. Zalecenie wprowadzania elastycznych systemów dochodów j.s.t.
W art. 9 ust. 4 EurKarta postuluje wprowadzanie elastycznych i zróżnicowanych systemów
finansowych „na jakich opierają się zasoby” pozostające w dyspozycji j.s.t. Trudno uznać, że
zalecenie to należy odnosić do różnych typów samorządu lokalnego i regionalnego (taka też
interpretacja jest w Polsce przyjmowana, ponieważ systemy dochodów tych samorządów różnią się bardzo poważnie). Natomiast w odniesieniu do poszczególnych jednostek samorządu
gminnego i powiatowego (samorządy województw są nieco słabiej zróżnicowane) postulat EurKarta może być interpretowany jako zalecenie tworzenia różnych systemów finansowania dla
np. gmin wiejskich i miast lub dla miast małych i miast stosunkowo dużych. W tej sprawie
toczy się w Polsce dyskusja, która dotychczas nie przyniosła żadnych rezultatów. Stosunkowo
najbardziej prawdopodobne jest wprowadzenie odmiennego systemu finansowania dla grupy
największych miast, tzw. miast metropolitalnych.
7.1.3.3. Procedury wyrównawcze dla dochodów i koniecznych wydatków j.s.t.
W art. 9 ust. 4 EurKarta zaleca wprowadzanie procedur wyrównawczych (lub innych działań tego typu) w celu ochrony tych j.s.t., które nie dysponują wystarczająco silną bazą podatkową (należy się domyślać, że chodzi o podatki przekazane j.s.t. w ramach władztwa podatkowego j.s.t., które EurKarta także zaleca w art. 9 ust. 3). Do zagadnienia zróżnicowania wydajności
podatkowych źródeł dochodów j.s.t. polskie ustawodawstwo odnosi się dość szczegółowo, poprzez system subwencji ogólnych. Dochody j.s.t. otrzymywane z budżetu państwa w formie
subwencji ogólnych są objęte gwarancją przekazania, zawartą w art. 27 ust. 2 FinPublU. Jest to
jedyny w całym prawie finansów publicznych wyjątek od zasady stanowiącej, że zamieszczenie
w budżecie państwa wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań państwa wobec osób trzecich ani podstawy do występowania przez te osoby z roszczeniami
wobec państwa. Ale w Polsce system subwencjonowania jest jeszcze bardzo słabo ustabilizowany i w dużej części nie jest uregulowany przez DochSamTerU, a jedynie przez rozporządzenia wydawane do tej ustawy.
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Bardzo istotne jest odniesienie przez EurKarta postulatu wyrównywania dochodów również
do sytuacji istnienia poważnych dysproporcji w wydatkach ponoszonych przez poszczególne
j.s.t. W Polsce nie ma jeszcze możliwości zrealizowania tego postulatu, ponieważ nie jest prowadzony rachunek kosztów wykonywania zadań przekazanych j.s.t., a także nie istnieją żadne
standardy lub normy w zakresie tych kosztów. Wobec braku punktu odniesienia – dopuszczalnych (albo uzasadnionych) kosztów wykonywania zadań publicznych przez j.s.t. – nie ma możliwości wprowadzania procedur wyrównawczych dla takich j.s.t., które muszą wykonywać niektóre zadania dużo drożej od większości j.s.t.
7.1.3.4. Rola dotacji celowych w dochodach j.s.t.
Standardy finansowania, przewidziane w EurKarta, są w widoczny sposób dostosowane do
sytuacji posiadania przez j.s.t. wystarczających, własnych zasobów finansowych. Jednak praktyka wielu państw dowodzi, że władze centralne dążą do uzależniania finansowego j.s.t. od
transferów z budżetu centralnego. Transfery takie mogą być ogólne (total grants), tak jak polskie subwencje ogólne, ale mogą też być skierowane tylko na wykonywanie konkretnych zadań
(special grants), tak jak polskie dotacje celowe. Aby przeciwdziałać tym tendencjom, art. 9 ust. 7
postuluje nieprzekazywanie („o ile jest to możliwe”) subwencji przeznaczonych na „finansowanie specyficznych projektów”, ponieważ zagraża to podstawowemu prawu j.s.t. do „swobodnego prowadzenia własnej polityki” w ramach posiadanych uprawnień. Ten standard EurKarta nie
jest respektowany przez polskie ustawodawstwo.
7.1.3.5. Dostęp j.s.t. do krajowych rynków kapitałowych
Ważnym standardem EurKarta jest zalecenie zapewnienia j.s.t. „dostępu do krajowego rynku kapitałowego, w granicach określonych prawem” w celu „finansowania nakładów inwestycyjnych” (art. 9 pkt 8). Z jednej strony FinPublU realizuje ten postulat dużo szerzej, nie ograniczając praw j.s.t. w tej dziedzinie do finansowania nakładów inwestycyjnych, a z drugiej strony
przepisy FinPublU sformułowane są prawie w całości wyłącznie z punktu widzenia praw posiadanych przez każdą j.s.t. jako osobę prawną. Regulacje przedstawione w FinPublU są więc nie
tyle odzwierciedleniem szczególnej pozycji j.s.t. w państwie, ile skutkiem obaw o nadmierne
zadłużanie się j.s.t. Art. 216 ust. 5 Konstytucji zakazuje zwiększania łącznej kwoty państwowego długu publicznego (na mocy art. 10 FinPublU, zadłużenie j.s.t. wchodzi w skład państwowego długu publicznego) ponad poziom wyznaczony przez 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Równocześnie należy dodać, że zarówno FinPublU, jak i ObligU zezwalają j.s.t.
oraz ich związkom na emitowanie komunalnych papierów wartościowych w celu pozyskiwania
środków finansowych na wykonywanie zadań j.s.t.

7.2. Zasady gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
Podstawowe zasady gospodarki finansowej j.s.t., konkretyzujące opisane powyżej normy
konstytucyjne, określają przede wszystkim przepisy ustaw opisujących ustrój j.s.t. poszcze-
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gólnych rodzajów (SamGminU, SamPowU, SamWojU) oraz FinPublU. Określają one podstawowe zasady gospodarki środkami publicznymi będącymi w dyspozycji poszczególnych j.s.t.,
formy organizacyjne instytucji funkcjonujących w samorządowym segmencie sektora finansów
publicznych oraz podstawowe kwestie związane z budżetem j.s.t., będącym głównym instrumentem zarządzania środkami publicznymi.
O ile podstawowe, ogólne zasady finansów j.s.t. skoncentrowane są w kilku zaledwie ustawach „ustrojowych”, o tyle zasady szczegółowe rozproszone są w kilkudziesięciu ustawach
dotyczących albo poszczególnych rodzajów działalności samorządowej (m.in. oświaty, kultury,
gospodarki komunalnej), albo poszczególnych rodzajów instytucji i rodzajów wydatków (jak
np. świadczeń pieniężnych, zamówień publicznych czy dotacji i innych rodzajów pomocy publicznej). W dalszej części tego rozdziału pominięte zostaną wszystkie regulacje „branżowe”.

7.2.1. Zasady ogólne

1)

2)
–

–
3)

4)

5)

Ogólne zasady gospodarki finansowej j.s.t. można ująć w pięciu punktach:
j.s.t. samodzielnie dysponuje – w ramach zakreślonych ustawami – posiadanym majątkiem
i należnymi jej środkami publicznymi, decydując w szczególności o przeznaczeniu posiadanych środków pieniężnych i majątku rzeczowego;
środki publiczne mogą być wykorzystywane tylko na finansowanie zadań publicznych, przy czym:
j.s.t. samodzielnie decyduje o sposobie wykonywania przypisanych jej zadań publicznych, co
w szczególności oznacza prawo wyboru między wykonywaniem zadań bezpośrednio przez
jednostki organizacyjne j.s.t. a zleceniem wykonywania tych zadań innym podmiotom, w tym
w szczególności przedsiębiorcom i organizacjom obywatelskim,
dopuszcza się wykorzystywanie środków j.s.t. na wspieranie zadań publicznych należących
do kompetencji innych podmiotów sektora finansów publicznych;
gospodarka mieniem j.s.t. oraz gospodarowanie środkami publicznymi znajdującymi się
w dyspozycji j.s.t. są jawne i powinny spełniać zasady przejrzystości finansów publicznych,
określone w FinPublU i innych ustawach, w tym przede wszystkim w PomPublU;
z wyjątkami wskazanymi w ustawach, gospodarowanie środkami finansowymi j.s.t. odbywa się na podstawie budżetu j.s.t. oraz innych planów finansowych, uchwalanych na okresy
roczne i w takich samych okresach rozliczanych;
nadzór nad działalnością finansową j.s.t. może być sprawowany tylko przy zastosowaniu
kryterium zgodności z prawem.

7.2.1.1. Jawność
Przez jawność finansów j.s.t. rozumiemy stan, w którym istnieje swobodny, publiczny dostęp do informacji o finansach j.s.t. Obowiązek zapewnienia jawności finansów j.s.t. nakładają
na organy j.s.t. przepisy:
1) art. 61 Konstytucji,
2) art. 11 FinPublU,
3) przepisy poszczególnych ustaw ustrojowych oraz ustaw regulujących sposób dokonywania
wydatków publicznych, w tym przede wszystkim ZamPublU i PomPublU.
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W ujęciu przyjętym w FinPublU, jawność finansów publicznych (na szczeblu j.s.t.) obejmuje:
1) jawność debaty budżetowej (ale już nie debat w komisjach organów stanowiących),
2) jawność debat nad wykonaniem sprawozdań budżetowych (dokładnie takiego sformułowania użyto w art. 11 ust. 2 pkt 2 FinPublU),
3) obowiązek podawania do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
4) obowiązek udostępniania rocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek należących do sektora finansów publicznych.
Ponadto, na mocy innych przepisów, właściwe organy j.s.t. obowiązane są do podawania do
publicznej wiadomości, w przyjęty w danej j.s.t. sposób, wszystkich uchwał organu stanowiącego j.s.t. (a więc i uchwały budżetowej), a także prezentowania – w tej samej formie – sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. Do kwestii zapewnienia jawności odnoszą się również
przepisy art. 50, art. 55 i art. 66 ZamPublU (obowiązek podawania do publicznej wiadomości
ogłoszeń o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w formie przetargu lub negocjacji z zachowaniem konkurencji) i art. 38 ust. 1 PomPublU, zgodnie
z którą wielkość pomocy otrzymanej przez poszczególnych przedsiębiorców oraz jej przeznaczenie nie są chronione tajemnicą służbową.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że określone w art. 11 FinPublU środki zapewnienia jawności finansów publicznych nie dają obywatelom i niezależnym instytucjom takiego dostępu do
informacji, jaki gwarantuje im, wspomniany już w pkt. 5.2.2., art. 61 Konstytucji.
7.2.1.2. Przejrzystość
Podobnie jak jawność, tak i przejrzystość finansów publicznych nie jest ustawowo zdefiniowana, choć termin ten jest użyty w tytule rozdziału 2 działu I FinPublU. Pod pojęciem tym
rozumie się sytuację, w której:
1) sektor finansów publicznych jest w klarowny sposób wyodrębniony z całej gospodarki,
2) ustalony jest zakres odpowiedzialności poszczególnych osób i instytucji dysponujących zasobami publicznymi,
3) dyspozycja środkami publicznymi odbywa się według znanych i dobrze określonych zasad.
Rozdział FinPublU zatytułowany „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” w istocie
rzeczy nie odnosi się do kwestii przejrzystości, koncentrując się na zagadnieniach związanych
z dostępem do informacji o finansach publicznych i formą tej informacji. Przejrzystość finansów publicznych powinny natomiast zapewnić inne przepisy, określające kompetencje poszczególnych organów administracji publicznej i zasady gospodarowania mieniem rzeczowym podmiotów sektora finansów publicznych oraz finansami publicznymi.
Z formalnego punktu widzenia, podstawowe wymagania przejrzystości finansów publicznych są w j.s.t. spełnione. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne słabości systemu, do których
należy zaliczyć przede wszystkim:
1) istnienie instytucji z „pogranicza” sektora finansów publicznych i sektora komercyjnego,
takich jak np. spółki j.s.t., działające na zasadach prawa handlowego, lecz dysponujące majątkiem j.s.t., fundacje tworzone przez j.s.t.,
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2) niezbyt jasne zasady udzielania dotacji z budżetów j.s.t., czego jednym z istotnych powodów jest zagmatwana klasyfikacja dotacji w FinPublU,
3) usankcjonowana przepisami FinPublU możliwość wpływania organu stanowiącego na bieżące decyzje dotyczące wykonywania budżetu j.s.t.
O niezadowalającym stanie przejrzystości finansów publicznych świadczy również częste
łamanie zasad zamówień publicznych, potwierdzone statystykami Urzędu Zamówień Publicznych i danymi o najczęstszych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych.
7.2.1.3. Roczność
Roczność gospodarki finansowej j.s.t. realizowana jest przede wszystkim poprzez fakt, iż
podstawą tej gospodarki jest budżet j.s.t., określający prognozowane dochody i dopuszczalne
wydatki j.s.t. oraz dopuszczalną wielkość przyrostu zadłużenia w zamkniętym okresie roku
kalendarzowego. W takich też okresach odbywa się rozliczenie zarządu ze sposobu gospodarowania środkami j.s.t.
Wyrazem stosowania zasady roczności jest wygasanie upoważnień do dokonywania wydatków z końcem roku budżetowego, a także zakaz zaciągania zobowiązań finansowych nie znajdujących pokrycia w bieżącym budżecie. Organ stanowiący j.s.t. ma jednak prawo upoważnić
zarząd do dokonania określonych wydatków po zakończeniu roku budżetowego.
Nie narusza zasady roczności możliwość ustanowienia w uchwale budżetowej wieloletnich
programów inwestycyjnych, gdyż ujęte w tych programach kwoty wydatków muszą być potwierdzane corocznie przez ich ujęcie w kolejnych budżetach – oznacza to, że samo uchwalenie
programu wieloletniego nie stanowi upoważnienia do wydatkowania kwot przewidzianych na
realizację programu we wszystkich latach jego realizacji.

7.2.2. Instrumenty krótkookresowego zarządzania finansami j.s.t.
Instrumentami krótkookresowego zarządzania finansami j.s.t. są:
1) budżet j.s.t., stanowiący najważniejszą podstawę gospodarki finansowej j.s.t., określający
dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych oraz przychody i rozchody związane z długiem j.s.t. i udzielanymi przez j.s.t. pożyczkami, a także przychody ze sprzedaży
mienia j.s.t.,
2) plany finansowe tzw. jednostek pozabudżetowych, do których zalicza się zakłady budżetowe
oraz działające przy jednostkach budżetowych gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne,
3) plany finansowe nie posiadających osobowości prawnej funduszy celowych.
Wszystkie wyżej wymienione plany są – obligatoryjnie – uchwalane przez organ stanowiący j.s.t. na okres roku kalendarzowego.
Chociaż budżet j.s.t. jest w swoim zakresie podmiotowym ograniczony do wydatków dokonywanych przez jednostki budżetowe, to za pomocą budżetu organy j.s.t. wpływają również
(np. przez udzielanie dotacji) na działalność innych instytucji samorządowych, takich jak np.
samorządowe instytucje kultury, organizacje obywatelskie czy utworzone przez j.s.t. spółki prawa handlowego, świadczące usługi z zakresu użyteczności publicznej.
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Do instrumentów krótkookresowego zarządzania finansami j.s.t. należy również zaliczyć
należące do kompetencji organu stanowiącego decyzje w sprawie:
1) wysokości stawek podatków stanowiących dochody j.s.t. (tylko w gminach),
2) wysokości opłat pobieranych przez j.s.t.,
3) cen na usługi komunalne.
7.2.2.1. Budżet
Budżet j.s.t. jest podstawowym dokumentem kształtującym jego gospodarkę finansową.
Uchwalany jest przez organ stanowiący j.s.t. na okres roku kalendarzowego w uchwale budżetowej, która oprócz budżetu j.s.t. zawiera również inne ustalenia dotyczące finansów j.s.t., przy
czym niektóre z tych ustaleń (np. limit udzielanych poręczeń i gwarancji, zestawienie przychodów i wydatków tzw. jednostek gospodarki pozabudżetowej, czyli zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych) stanowią jej obligatoryjne elementy. Użyte
w art. 109 ust. 1 FinPublU stwierdzenie: „Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej” jest więc nieścisłe.
Budżet j.s.t. obejmuje:
1) plan dochodów, zestawiany w podziale na ważniejsze źródła dochodów i działy klasyfikacji
budżetowej;
2) plan wydatków, zestawiany w układzie części i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (czyli
w układzie rodzajów wykonywanych zadań), z wyodrębnieniem w każdym rozdziale:
– wydatków bieżących, a w ich ramach – przynajmniej wydatków na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi, dotacje, na obsługę długu publicznego oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami,
– wydatków majątkowych;
3) wynik budżetu, stanowiący różnicę łącznych kwot dochodów i wydatków, i określany albo
jako deficyt (gdy planowane wydatki są większe od dochodów), albo jako nadwyżka budżetu;
4) plan przychodów i rozchodów, obejmujący:
– przychody i rozchody związane z zaciąganiem zobowiązań (wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek, wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych, spłaty zobowiązań),
– przychody i rozchody związane z pożyczkami udzielanymi ze środków budżetowych,
– przychody ze sprzedaży majątku j.s.t.,
przy czym dyrektywną część budżetu stanowią tylko plany wydatków i rozchodów oraz wielkość deficytu budżetowego (jeśli uchwalono dochody mniejsze od wydatków), które traktowane są jako nieprzekraczalne limity. Oznacza to, że:
1) w przypadku niepełnej realizacji dochodów, wydatki muszą być zredukowane co najmniej
o kwotę niewykonania planu dochodów,
2) przekroczenie planu dochodów nie daje podstaw do realizacji wydatków wyższych niż zaplanowano.
Uchwała budżetowa musi określać źródła pokrycia deficytu lub sposób rozdysponowania
nadwyżki – oprócz ujętych w budżecie przychodów, źródłem sfinansowania deficytu mogą też
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być środki pozostające na rachunkach budżetowych z poprzednich lat. Analogicznie, jako rozdysponowanie nadwyżki można wskazać albo wyszczególnione powyżej rozchody, albo zwiększenie środków na rachunkach budżetu j.s.t.
W ujęciu podmiotowym budżet obejmuje wyłącznie dochody i wydatki realizowane za pośrednictwem jednostek budżetowych j.s.t. Nie ujmuje się więc przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej ani samorządowych funduszy celowych. W budżecie planuje
się jedynie dochody z wpłat dokonywanych do budżetu przez jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz dotacje budżetowe dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych
(teoretycznie, gdyż obecnie żadne samorządowe fundusze celowe nie są dotowane).
W budżecie j.s.t. mogą być ustanowione rezerwy, czyli kwoty wydatków nie przypisane
w czasie uchwalania budżetu do konkretnych zadań. Wyróżnia się przy tym rezerwę ogólną (do
1% planowanych wydatków, bez określania ich przeznaczenia, wykorzystywane głownie na
wydatki nieprzewidziane oraz na zwiększenie wydatków zaplanowanych w zbyt małej wysokości) oraz rezerwy celowe, w których ujmuje się wydatki, o przeznaczeniu z góry określonym,
których w czasie uchwalania budżetu nie można ściśle przyporządkować do odpowiednich podziałek planu wydatków, sporządzonego z określoną powyżej szczegółowością. W praktyce
rezerwy celowe wykorzystywane są również do planowania wydatków związanych z niepewnymi wpływami (np. kredytów, które nie zostały przyznane przed uchwaleniem budżetu). Suma
rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu j.s.t.
7.2.2.2. Procedura budżetowa w j.s.t.
Procedurą budżetową nazywa się obowiązujący tryb:
1) opracowywania i uchwalania budżetu j.s.t.,
2) wykonywania budżetu j.s.t.,
3) rozliczenia wykonania budżetu.
Podstawowe zasady procedury budżetowej j.s.t. ustalone są w FinPublU, ustawa pozostawia
jednak wiele szczegółowych kwestii do rozstrzygnięcia przez organy j.s.t.
Najważniejsze zasady procedury budżetowej j.s.t. przedstawiają się następująco:
1) za opracowanie projektu budżetu j.s.t. i uchwały budżetowej (por. pkt 7.2.2.1.) odpowiada
zarząd j.s.t. Jest on obowiązany przedłożyć projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej (r.i.o. przedstawia swoją opinię o projekcie) nie
później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy;
2) budżet j.s.t. uchwalany jest przez organ stanowiący. Może on – z pewnymi istotnymi ograniczeniami (por. pkt 7.2.3.3.) – przed uchwaleniem dokonać zmian w projekcie budżetu przedłożonym przez zarząd. Budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego, a przynajmniej przed końcem I kwartału roku budżetowego;
3) uchwalony budżet jest badany przez r.i.o., która – w przypadku stwierdzenia niezgodności
budżetu (np. brak wydatków na obligatoryjne zadania j.s.t.) lub przepisów uchwały budżetowej z prawem – może uchwałę budżetową uchylić;
4) za wykonywanie budżetu odpowiada zarząd, z tym, że:
– zakres uprawnień zarządu w kwestiach związanych z dokonywaniem zmian w planie
wydatków budżetu j.s.t. pozostawiono do określenia przez organ stanowiący j.s.t.,
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– niektóre decyzje zarządu dotyczące rezerw budżetowych wymagają wcześniejszego uzyskania zgody (pozytywnego zaopiniowania) przez komisję budżetową organu stanowiącego,
– decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych należą do przewodniczącego zarządu
5) zarząd sporządza i przedstawia organowi stanowiącemu półroczne i roczne sprawozdanie
budżetowe;
6) komisja rewizyjna organu ocenia sprawozdanie i na tej podstawie formułuje wniosek
w sprawie absolutorium dla zarządu. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez r.i.o.;
7) organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium, zamykającą procedurę budżetową. Przepisy ustawowe nie przewidują natomiast podejmowania przez organ stanowiący uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t.
7.2.2.3. Zadania organu stanowiącego i zarządu przy projektowaniu
uchwały budżetowej j.s.t.
Zasadniczy podział zadań przy projektowaniu uchwały budżetowej opiera się na zasadzie, iż
opracowanie projektu uchwały budżetowej jest obowiązkiem i niezbywalnym prawem zarządu
(organ stanowiący nie może powierzyć opracowania projektu budżetu np. swojej komisji budżetowej), natomiast ustalenie ostatecznej treści uchwały budżetowej i jej uchwalenie należy
do organu stanowiącego. Tę ogólną zasadę uzupełniają jednak dodatkowe regulacje, zawarte
przede wszystkim w ustawach kształtujących ustrój poszczególnych rodzajów j.s.t. Najważniejsze z tych regulacji są następujące:
1) ustalenie procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej należy do kompetencji
organu stanowiącego, który określa w szczególności:
– obowiązki (głównie informacyjne) poszczególnych jednostek organizacyjnych w procedurze budżetowej,
– terminy poszczególnych czynności,
– wymaganą szczegółowość projektu (w ramach zakreślonych przez przepisy FinPublU,
por. pkt 7.2.2.1.),
– zakres niezbędnych materiałów informacyjnych, które zarząd powinien przedłożyć wraz
z projektem uchwały budżetowej;
2) wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd obowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu informację o stanie mienia komunalnego – najważniejszym z tych materiałów jest
zazwyczaj uzasadnienie projektu budżetu, zawierające omówienie założeń budżetu i omówienie poszczególnych pozycji planu dochodów i wydatków;
3) organ stanowiący nie może bez zgody zarządu dokonać w projekcie uchwały budżetowej
zmian polegających na:
– jednoczesnym zwiększeniu – w stosunku do projektu przedłożonego przez zarząd – wydatków i deficytu budżetu j.s.t.,
– jednoczesnym zmniejszeniu dochodów i powiększeniu deficytu,
– zwiększeniu dochodów bez ustanowienia nowych źródeł dochodów,
przy czym to ostanie ograniczenie dotyczy tylko budżetów powiatów i województw.
Należy podkreślić, że z omówionych powyżej zasad wynika, iż w przypadku, gdy zarząd
proponuje projekt budżetu przewidujący nadwyżkę budżetową (przewagę dochodów nad wydatkami), organ stanowiący może ją zmniejszyć w dowolnym stopniu.
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Do obowiązków zarządu należy również przedłożenie projektu do zaopiniowania przez r.i.o.,
a następnie przedłożenie opinii r.i.o. organowi stanowiącemu.
7.2.2.4. Zadania organu stanowiącego i zarządu przy wykonywaniu
uchwały budżetowej j.s.t.
Za wykonywanie budżetu j.s.t., przez co rozumie się:
1) opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu,
2) gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych,
3) dokonywanie operacji związanych z zarządzaniem długiem j.s.t. oraz jej należnościami,
4) dokonywanie zmian w budżecie,
5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
odpowiada zarząd j.s.t., przy czym do decyzji organu stanowiącego pozostawiono ustalenie
zakresu uprawnień zarządu w kwestiach dokonywania zmian w budżecie oraz upoważnień do
dokonywania lokat wolnych środków poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu j.s.t.
Wyjątkiem od zasady pełnej odpowiedzialności zarządu j.s.t. za wykonywanie budżetu jest
wprowadzenie w FinPublU obowiązku uzyskania przez zarząd pozytywnej opinii (czyli w praktyce zgody) właściwej do spraw budżetu komisji organu stanowiącego, przed podjęciem decyzji w sprawach:
1) zmian w budżecie spowodowanych zmianami kwot dotacji przyznanych j.s.t. na zadania
zlecone,
2) wykorzystywania rezerw budżetowych,
3) przenoszenia do rezerw kwot zablokowanych wydatków.
7.2.2.5. Budżet j.s.t. w formie zadaniowej, jako instrument komunikacji społecznej
Terminu budżet zadaniowy używa się na określenie koncepcji, w której wszelkie wydatki budżetowe są traktowane jako instrumenty realizacji ustalonego zestawu zadań (celów),
sformułowanych w taki sposób, by możliwe było proste mierzenie stopnia oraz kosztów ich
realizacji. Zasadniczą zaletą prezentacji budżetu w formie zadaniowej jest to, iż umożliwia
on klarowne uzasadnienie poszczególnych wydatków, a także przedstawienie związków między alternatywnymi sformułowaniami strategii rozwoju (celów – zadań) a kształtem budżetu.
Otwiera to drogę do społecznej dyskusji o skutkach wyboru różnych kierunków rozwoju
i pozwala na ocenę efektywności nakładów na różne cele, a więc w pewnym sensie optymalizację struktury budżetu.
Budżet w układzie zadaniowym prezentowany jest często jako koncepcja przeciwstawna
wobec budżetu sporządzonego w tradycyjnej formie, narzuconej obowiązującą klasyfikacją
budżetową. Tymczasem obie koncepcje powinny się uzupełniać, co z jednej strony ułatwi powiązanie rocznego budżetu j.s.t. z wieloletnią perspektywą rozwoju j.s.t., z drugiej zaś – umożliwi bieżące kierowanie wykonaniem budżetu i jego kontrolę, mającą również istotne znaczenie
dla osiągnięcia wysokiej efektywności wykorzystania środków budżetowych.
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7.2.2.6. Inne roczne plany finansowe
Inne niż budżet roczne plany finansowe opracowywane obowiązkowo przez j.s.t. można
podzielić na:
1) plany przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych, które nie są ujmowane w budżecie j.s.t.,
2) plany finansowe uszczegółowiające ustalenia budżetu.
Do pierwszej grupy należą: plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych oraz plany przychodów i wydatków funduszy celowych.
Plany te stanowią część uchwały budżetowej. Żadne przepisy ustawowe nie określają wymaganej formy tych planów ani szczegółowości prezentacji przychodów i wydatków. W odróżnieniu od
budżetu, ustalone w planie wielkości wydatków wyżej wymienionych jednostek pozabudżetowych
nie stanowią sztywnego limitu, lecz mogą być przekroczone, jeśli przychody są większe od prognozowanych, a zwiększenie wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu, obniżenia planowanej wpłaty do budżetu ani obniżenia stanu środków zaplanowanego na koniec roku.
Planami uszczegółowiającymi ustalenia budżetu są:
1) plan dochodów i wydatków związanych z wykonywanymi przez j.s.t. zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zadaniami zleconymi na mocy ustaw, nazywany
dalej planem finansowania zadań zleconych,
2) układ wykonawczy budżetu,
3) harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu j.s.t.
Plan finansowania zadań zleconych służy wyodrębnieniu w budżecie dochodów i wydatków
związanych z zadaniami własnymi od dochodów i wydatków związanych z zadaniami zleconymi. Powiązanie planu finansowania zadań zleconych z budżetem j.s.t. polega na tym, że:
1) wszystkie wydatki ujęte w planie finansowania zadań zleconych są również uwzględnione
w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych budżetu,
2) dochody związane z zadaniami zleconymi nie są zaliczane do dochodów j.s.t. i podlegają
przekazaniu na rachunki dochodów budżetu państwa.
Układ wykonawczy jest bardziej szczegółowym przedstawieniem planu dochodów i wydatków
budżetu j.s.t. Jest sporządzany przez zarząd j.s.t. w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu j.s.t.
Prezentuje on dochody i wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, czyli
– zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i wydatków – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,
i powinien być podstawą do sporządzania planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe, jednak przy wymaganej na podstawie art. 89 FinPublU szczegółowości układu wykonawczego nie ma już miejsca na samodzielne formułowanie planów finansowych jednostek budżetowych.
Do sporządzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu j.s.t., na mocy art. 29
ust. 2 FinPublU, zobowiązany jest zarząd. Ustawa nie określa ani terminu opracowania harmonogramu, ani jego szczegółowości. Rolę harmonogramu określa powyższy artykuł, zgodnie z którym:
1) realizacja wydatków powinna być zgodna z harmonogramem,
2) poniesienie jednorazowego wydatku wyższego od ustaleń harmonogramu wymaga zgody
zarządu.
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7.2.3. Szczegółowe zasady gospodarki budżetowej j.s.t.
Najważniejsze szczegółowe zasady gospodarki finansowej j.s.t., ujęte w FinPublU lub pośrednio z niej wynikające, dotyczą spraw związanych z budżetem j.s.t., w tym:
1) procedur gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych,
2) zobowiązań i długu j.s.t.,
3) dyscypliny finansów publicznych,
4) form kontroli działalności finansowej.
7.2.3.1. Gromadzenie dochodów
Wszystkie dochody j.s.t. ujęte w jej budżecie są gromadzone na rachunku bankowym budżetu
j.s.t., prowadzonym przez bank wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Poszczególne dochody j.s.t. przekazywane są na rachunek budżetu j.s.t. w następujący sposób:
1) dochody własne pobierane przez organy j.s.t. (większość podatków, opłaty, inne dochody
własne) wpłacane są na rachunek budżetu j.s.t. albo bezpośrednio – przelewami bankowymi
lub przekazami pocztowymi, albo w gotówce – za pośrednictwem kasy urzędu j.s.t. lub
jednostek organizacyjnych j.s.t. realizujących w gotówce dochody j.s.t.,
2) podatki, których pobór i egzekucja prowadzone są na rzecz gmin przez urzędy skarbowe
(podatek od spadków i darowizn, należne j.s.t. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych), są wpłacane na rachunki tych urzędów i z nich – w terminach określonych w FinPublU – przekazywane na rachunek budżetu j.s.t.,
3) dochody j.s.t. z tytułu subwencji ogólnych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunki budżetów j.s.t. przez Ministra Finansów,
4) dochody z tytułu dotacji (na zadania zlecone i własne) przekazywane są na rachunki budżetów j.s.t. przez wojewodów i inne organy administracji rządowej zlecające zadania,
5) na ten sam rachunek państwowe fundusze celowe powinny przekazywać j.s.t. środki przyznane im jako dotacje lub pożyczki, lecz niektóre fundusze celowe żądają otwierania odrębnych rachunków, na które dokonują wpłat udzielanych pożyczek i z których dokonywane
mają być wypłaty środków na wydatki finansowane udzieloną pożyczką.
7.2.3.2. Zaciąganie zobowiązań finansowych
Zaciąganie zobowiązań finansowych obciążających j.s.t. odbywa się albo przez zaciąganie
długu publicznego, czyli zaciąganie pożyczek i kredytów, emisję papierów wartościowych
i przyjmowanie depozytów, albo przez dokonywanie zakupów lub zawieranie innych transakcji
(np. zawieranie umów o pracę), w efekcie których powstaje konieczność poniesienia wydatku
ze środków j.s.t.
Do zaciągania długu publicznego obciążającego j.s.t. upoważniony jest wyłącznie zarząd.
Zasady zaciągania długu publicznego omówiono w pkt. 7.2.3.6.
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Do zaciągania zobowiązań, których efektem są wydatki budżetowe lub wydatki jednostek
gospodarki pozabudżetowej, upoważnieni są kierownicy poszczególnych jednostek. Mogą oni
zaciągać tylko takie zobowiązania, które znajdują pokrycie w planie finansowym jednostki na
dany rok. Zasady wykonywania budżetu, obowiązujące w j.s.t. na podstawie wewnętrznych
przepisów, mogą nakładać na kierowników jednostek organizacyjnych dodatkowe obowiązki
związane z zaciąganiem zobowiązań – np. obowiązek uzyskania zgody skarbnika lub zarządu
na zaciąganie wszystkich lub niektórych zobowiązań.
Szczególną formą zaciągania zobowiązań jest udzielanie poręczeń i gwarancji, które nie
powodują natychmiastowego i bezwarunkowego powstania zobowiązania, lecz mogą jedynie
prowadzić do powstania zobowiązania. Zasady udzielania poręczeń i gwarancji są zbliżone do
zasad obowiązujących przy zaciąganiu długu publicznego.
Przekroczenie uprawnień do zaciągania zobowiązań stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7.2.3.3. Dokonywanie wydatków
Wydatki budżetowe j.s.t. mogą być legalnie dokonywane, gdy spełnione są następujące warunki:
1) wydatek ma pokrycie w planie finansowym jednostki budżetowej dokonującej wydatku,
2) na rachunku budżetowym, z którego dokonywany jest wydatek, znajdują się dostateczne
środki,
3) sposób dokonania wydatku jest zgodny z przepisami szczegółowymi, odnoszącymi się do
wydatków danego typu (np. przepisów o zamówieniach publicznych, przepisów regulujących
zasady wypłaty świadczeń pieniężnych albo przepisów dotyczących pomocy publicznej),
4) tryb dokonania wydatku odpowiada ustalonej w danej j.s.t. procedurze wykonywania budżetu.
Możliwe są dwa modele procedury dokonywania wydatków budżetowych j.s.t. W modelu
skoncentrowanym wszystkie wydatki dokonywane są przez obciążenie podstawowego rachunku budżetu j.s.t. lub przez wypłatę gotówki z tego rachunku. W modelu tym, stosowanym przede
wszystkim w mniejszych j.s.t., poszczególne jednostki budżetowe j.s.t. nie posiadają odrębnych
rachunków bankowych.
W modelu zdekoncentrowanym wydatki budżetowe dokonywane są z rachunków bankowych jednostek budżetowych, zasilanych z podstawowego rachunku budżetu j.s.t. Obowiązuje
przy tym zakaz finansowania wydatków j.s.t. dochodami budżetu j.s.t., pobieranymi przez te
jednostki – pobrane dochody muszą być w całości przekazane na rachunek budżetu, chyba że,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, część pobranych dochodów stanowi przychód działającego przy danej jednostce budżetowej środka specjalnego lub gospodarstwa pomocniczego. Po
zakończeniu roku budżetowego środki pozostające na rachunkach jednostek budżetowych podlegają przekazaniu na podstawowy rachunek budżetu j.s.t.
Niezależnie od tego, jaki model dokonywania wydatków został przyjęty, wszystkie jednostki budżetowe muszą posiadać swoje plany finansowe.
Zgodnie z poszczególnymi ustawami ustrojowymi (art. 59 SamGminU, art. 63 SamPowU,
art. 74 SamWojU), dyspozycja środkami pieniężnymi j.s.t. musi być oddzielona od jej kasowe-
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go wykonania. Członkowie zarządu j.s.t., dysponujący – jako członkowie organu wykonującego budżet – środkami j.s.t., nie mogą być upoważnieni do wykonywania operacji związanych
z dokonywaniem wypłat z rachunku (rachunków) budżetu j.s.t.
7.2.3.4. Udzielanie zamówień publicznych
Wydatki budżetowe j.s.t. polegające na zakupie towarów lub usług (łącznie z zakupem usług
budowlanych) muszą być dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w ZamPublU (zob.
pkt 6.1.2.3.). Zarządy j.s.t. obowiązane są również do wymagania, by procedury zamówień
publicznych były stosowane przy zakupach dokonywanych z dotacji udzielonych z budżetu
j.s.t. podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
Jako generalną zasadę przyjmuje się, że zamówienia publiczne powinny być udzielane dostawcom i wykonawcom usług wybranym w drodze procedury, która może być prowadzona w formie:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji
5) zapytania o cenę,
6) zamówienia z wolnej ręki.
Podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony.
Pozostałe tryby mogą być stosowane wyłącznie w okolicznościach określonych w ZamPublU.
Na przykład wtedy, gdy szybkie udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędne dla zapobieżenia szkodom wywołanym zdarzeniami losowymi, można stosować zapytanie o cenę, a dla
przeprowadzenia badań, eksperymentów lub sporządzenia opinii naukowej – zamówienie z wolnej
ręki. Procedury uproszczone stosuje się też do zamówień poniżej 30 000 euro.
Zamiar udzielenia zamówienia publicznego musi być podany do publicznej wiadomości,
przy czym przy zamówieniach, których wartość przekracza równowartość 30 000 euro (dla
zapytania o cenę i negocjacji z zachowaniem konkurencji powyżej 200 000 euro), ogłoszenie
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rada Ministrów może również wprowadzić obowiązek publikowania ogłoszeń
o przetargach na zamówienia publiczne, spełniające określone warunki, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Najważniejszą częścią dokumentacji przetargowej jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, precyzująca wymagania zamawiającego co do przedmiotu, jakości i warunków wykonania zamówienia.
Postępowanie przetargowe prowadzi komisja przetargowa, powoływana przez zarząd j.s.t.
W przypadku przetargu na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu j.s.t., jego
wyniki musi zatwierdzić organ stanowiący. Podmiotom biorącym udział w procedurze przetargowej przysługuje prawo odwołania się od wyników postępowania do Urzędu Zamówień Publicznych.
Procedura postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinna przebiegać przy zachowaniu równych praw wszystkich uczestników. Stosowanie preferencji krajowych jest dopuszczalne (a w pewnych przypadkach wymagane) w przypadkach, które określa
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RM. Zamawiający może żądać od przystępujących do przetargu przedstawienia gwarancji finansowych, zapewniających możliwość wykonania zamówienia. Przystępujący do przetargu
jest zobowiązany wnieść wadium, w wysokości określonej w ustawie.
Naruszenie ustawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest uznawane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7.2.3.5. Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest każde finansowe wsparcie środkami publicznymi przedsiębiorców,
czyli podmiotów prowadzących komercyjną działalność produkcyjną lub usługową. Pomoc
publiczna może być udzielana m.in. w formie:
1) bezpośrednich dotacji,
2) zmniejszenia obciążeń na rzecz sektora publicznego (np. ulg podatkowych),
3) refundacji wydatków,
4) dopłat kredytowych.
Udzielanie pomocy publicznej dozwolone jest tylko w przypadkach określonych w PomPublU.
Jako zasadę przyjmuje się, że pomoc publiczna powinna być udzielana w związku z prowadzonymi przez przedsiębiorcę inwestycjami, których efektem ma być wzrost liczby miejsc pracy.
Wyjątki od tej zasady dotyczą przede wszystkim pomocy o charakterze doraźnym, pomocy
umożliwiającej restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz pewnych form wspierania małych
i średnich przedsiębiorstw. Dopuszcza się również udzielanie pomocy publicznej w celu zrekompensowania skutków obowiązkowego stosowania cen urzędowych – otwiera to drogę do
dotowania spółek komunalnych, świadczących usługi o charakterze użyteczności publicznej po
cenach określanych przez organ stanowiący j.s.t.
Ustawa wymaga, by pomoc publiczna była ograniczona w czasie, a jej rozmiary ściśle dostosowane do celów, dla których jest udzielana.
Zasad udzielania pomocy publicznej nie stosuje się do dotacji udzielanych jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych (np. zakładom budżetowym i instytucjom kultury) oraz organizacjom obywatelskim typu non-profit.
7.2.3.6. Dług lokalny i regionalny
Długiem j.s.t. są – zgodnie z art. 10 ust. 1 FinPublU – zobowiązania z tytułu:
wyemitowanych papierów wartościowych,
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów,
wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,
wymagalnych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu,
wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
innych zobowiązań wymagalnych.
Pojęcie długu j.s.t. obejmuje zarówno zobowiązania zaciągane z upoważnienia organu stanowiącego, które jest wyrażone najczęściej w uchwale budżetowej, czego przykładami są zobowiązania
przewidziane w pkt. 1, 2 i 5, jak i zobowiązania powstające niezależnie od woli tego organu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Dług j.s.t. może być zaciągany wyłącznie na pokrycie deficytu budżetu j.s.t. oraz na pokrycie przejściowego (występującego w trakcie roku budżetowego) niedoboru środków budżetowych. W tym drugim przypadku, dług musi być w całości spłacony przez końcem roku.
Do zaciągania długu przez emisję papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek oraz do udzielania poręczeń i gwarancji właściwy jest zarząd j.s.t., działający w granicach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, reprezentowany przez dwóch jego członków, wskazanych w uchwale zarządu. Dla ważności wyżej wymienionych czynności wymagana jest również kontrasygnata skarbnika j.s.t.
Zakazane jest, z wyjątkami określonymi przez RM w rozporządzeniu, zaciąganie przez j.s.t.
zobowiązań finansowych, których nominalna wartość w złotych nie jest ustalona w dniu zaciągnięcia zobowiązania. W szczególności oznacza to zakaz zaciągania zobowiązań nominowanych w walutach obcych, choć wspomniane powyżej rozporządzenie Rady Ministrów dopuszcza – pod dość ostrymi warunkami – zaciąganie kredytów i pożyczek dewizowych na cele inwestycyjne i emitowanie obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych.
Wielkość długu j.s.t. jest limitowana i musi spełniać dwa podstawowe warunki:
1) na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów budżetu j.s.t.,
2) w żadnym roku spłaty zobowiązań i koszty ich obsługi (odsetki) nie mogą być większe niż
15% planowanych dochodów budżetu j.s.t.
Silniejsze ograniczenia zaciągania długu przez j.s.t. obowiązują, gdy wielkość państwowego długu publicznego (czyli zobowiązań wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych), liczonego łącznie z potencjalnymi zobowiązaniami, wynikającymi z udzielonych poręczeń i gwarancji, przekroczy 50% produktu krajowego brutto.
Przepisy FinPublU ani przepisy innych ustaw nie różnicują zasad zaciągania długu publicznego w j.s.t. w zależności od rodzaju jednostki.
7.2.3.7. Utrzymywanie płynności wykonywania budżetu j.s.t.
Nawet przy zrównoważonym budżecie j.s.t., a więc w sytuacji, gdy w skali całego roku wszystkie
wydatki ujęte w budżecie j.s.t. mają pokrycie w dochodach, z uwagi na nierównomierne tempo
realizacji dochodów oraz nierównomierny rozkład wydatków (wiele wydatków budżetowych charakteryzuje się wyraźną sezonowością), mogą wystąpić przejściowe niedobory środków niezbędnych na finansowanie bieżących wydatków. Zarząd j.s.t. może wówczas stosować następujące
instrumenty, pozwalające na utrzymanie płynności wykonywania budżetu:
1) zaciąganie krótkoterminowych pożyczek i kredytów, dopuszczalne nawet w sytuacji, gdy
całoroczny wynik budżetu ma być zerowy lub dodatni – jedną z form pozyskiwania takich
kredytów jest uzgodnienie z bankiem obsługującym budżet j.s.t. limitu debetowego salda na
podstawowym rachunku budżetu j.s.t. (kredytu w rachunku bieżącym),
2) wykorzystywanie wpływów z lokat środków budżetowych – istotne jest, by struktura lokat
pozwalała na elastyczne operowanie nimi,
3) blokowanie wydatków, co oznacza ustanawianie okresowych zakazów ponoszenia wydatków pewnego typu – w miarę możności powinny być blokowane takie wydatki, których
odroczenie nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów i nie zakłóci w znaczący sposób
funkcjonowania instytucji finansowanych z budżetu j.s.t.
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Ważnym instrumentem, pozwalającym na utrzymanie płynności wykonywania budżetu, jest
harmonogram dochodów i wydatków – dokonana na początku roku prawidłowa ocena rozkładu
dochodów w czasie pozwala na takie zaprogramowanie wydatków, które pozwoli do minimum
ograniczyć trudności w terminowym dokonywaniu wydatków.
Dążąc do utrzymania płynności realizacji budżetu, zarząd j.s.t. nie powinien zaniedbywać
przedsięwzięć zmierzających do efektywnego wykorzystania przejściowo wolnych środków
budżetowych.
7.2.3.8. Kontrola wewnętrzna
Podstawowym organem kontroli wewnętrznej w j.s.t. jest komisja rewizyjna organu stanowiącego. Jej zadaniem jest kontrola działalności zarządu oraz jednostek organizacyjnych j.s.t.
(zob. pkt 2.4.1.3.).
Komisja rewizyjna jest jedyną komisją powoływaną obligatoryjnie we wszystkich j.s.t. Komisja rewizyjna corocznie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t. oraz przedstawia
organowi stanowiącemu wniosek w przedmiocie absolutorium dla zarządu.
Działalność kontrolna komisji rewizyjnej nie jest regulowana przepisami ustawowymi, co
oznacza, iż ustalenie trybu jej funkcjonowania i uprawnień przysługujących jej w toku przeprowadzania kontroli pozostawiono do wewnętrznych rozstrzygnięć w j.s.t.
Do kontroli gospodarki finansowej zobowiązani są również kierownicy jednostek organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. FinPublU (art. 28a) nakłada na nich obowiązek
nadzorowania gospodarowania środkami publicznymi. W celu sprawowania tego nadzoru powinni oni w szczególności ustalić zasady wstępnej oceny celowości wydatków oraz procedury
kontroli dokonywanych wydatków pod względem legalności (w tym – zgodności z planem finansowym), gospodarności i celowości.
Zarząd j.s.t. jest ponadto zobowiązany do kontroli wypełniania przez kierowników jednostek organizacyjnych zadań wynikających z art. 28a FinPublU.
W lipcu 2001 r. Sejm znowelizował FinPublU, dodając szczegółowe przepisy dotyczące
trybu wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych.
7.2.3.9. Udzielanie absolutorium
Udzielenie (bądź odmowa udzielenia) absolutorium jest ostatnim etapem procedury zamknięcia roku budżetowego. Decyzją w sprawie absolutorium organ stanowiący wyraża swoją opinię
o funkcjonowaniu zarządu jako organu odpowiedzialnego za wykonanie budżetu j.s.t.
Organ stanowiący j.s.t. rozpatruje kwestię udzielenia absolutorium zarządowi j.s.t. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu j.s.t., wnioskiem komisji rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym wniosku.
Uchwała w sprawie absolutorium powinna zapaść nie później niż 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
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Odmowa udzielenia absolutorium wywołuje skutki identyczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, przy czym – zgodnie z przepisami SamGminU, SamPowU i SamWojU – wniosek o odwołanie zarządu nie może być rozpatrywany na tej samej sesji, na której organ stanowiący zdecydował o nieudzieleniu absolutorium.
7.2.3.10. Kontrola zewnętrzna
Zewnętrzną kontrolę finansów j.s.t. mogą sprawować:
1) r.i.o. – niezależnie od ich funkcji nadzorczych,
2) Najwyższa Izba Kontroli,
3) dysponenci środków budżetu państwa, przekazujący j.s.t. dotacje celowe.
Regionalne izby obrachunkowe obowiązane są dokonywać w każdej j.s.t. co najmniej raz na
4 lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Ponadto r.i.o. badają, pod względem formalnym i rachunkowym, kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. oraz wnioski
j.s.t. o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.
W toku prowadzonych kontroli inspektorzy r.i.o. mają m.in. prawo żądania informacji, wglądu
w dokumentację operacji finansowych j.s.t. oraz gospodarki środkami rzeczowymi, zabezpieczania dokumentów i innych dowodów, a także dostępu do danych osobowych dotyczących
kwalifikacji i uposażeń pracowników samorządowych.
W wyniku kontroli powstaje protokół (opis stanu faktycznego) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski zmierzające do ich
usunięcia. Wykonanie zaleceń pokontrolnych nie jest obligatoryjne, lecz zarząd j.s.t. jest zobowiązany do poinformowania r.i.o. o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania.
Najwyższa Izba Kontroli również może kontrolować gospodarkę finansową j.s.t. Ma też
prawo zlecać organom kontrolnym j.s.t. przeprowadzenie kontroli doraźnych. Tryb kontroli NIK
jest bardzo zbliżony do obowiązującego przy kontrolach r.i.o.
Zarówno w przypadku kontroli NIK, jak i kontroli r.i.o. nie dopuszcza się kontroli celowości
działań organów j.s.t.
Kontrole przeprowadzane przez dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących
j.s.t. dotacje celowe, dotyczą prawidłowości gospodarowania środkami otrzymanymi w budżecie państwa, w tym – zgodności ich wykorzystania z przeznaczeniem.
7.2.3.11. Dyscyplina finansów publicznych
Dyscypliną finansów publicznych nazywa się nałożony na osoby i instytucje dysponujące
środkami publicznymi i majątkiem publicznym obowiązek przestrzegania zasad finansów publicznych, określonych w FinPublU i innych ustawach, przy czym za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych uznaje się nie dowolne odstępstwo od ustawowych zasad, lecz jedynie
popełnienie czynu wymienionego w art. 138 ust. 1 FinPublU.
Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznaje się m.in.:
1) zaniechanie ustalenia należności jednostki samorządu terytorialnego,
2) dopuszczenie do przedawnienia należności jednostki samorządu terytorialnego,
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3) przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych,
4) przekroczenie uprawnień do dokonania zmian w budżecie lub w planie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej lub funduszu celowego,
5) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy
budżetowej oraz dotacji z budżetu lub z funduszu celowego,
6) przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet,
7) naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu,
8) dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań, powodującej uszczuplenie środków
publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie,
9) naruszenie zasad, formy lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego,
ustalonych w ZamPublU,
10) zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji
w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym,
11) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej.
Do rozpatrywania spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w j.s.t. właściwe są
komisje orzekające, funkcjonujące przy wszystkich r.i.o., a jako instancja odwoławcza – Główna Komisja Orzekająca. Stronami w postępowaniu przed komisją orzekającą są: rzecznik dyscypliny finansów publicznych (oskarżyciel) oraz obwiniony. Głównego Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych powołuje Prezes Rady Ministrów, rzeczników działających przy r.i.o.
– Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Procedura postępowania w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych bazuje na przepisach kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Karami orzekanymi przez komisje orzekające są: upomnienie, nagana, kara pieniężna
(do wysokości sześciu miesięcznych wynagrodzeń „urlopowych” obwinionego) oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od
roku do pięciu lat. W przypadku ponownego lub umyślnego naruszenia dyscypliny, karą musi
być co najmniej nagana. Zatarcie kary następuje po dwóch latach od jej wykonania.
W 2000 r. komisje orzekające przy r.i.o. rozstrzygnęły sprawy 2505 osób, z których 1931
uznano za winne naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Najczęstszymi naruszeniami
były: przekroczenie planu wydatków (38,6% winnych), naruszenie zasad zamówień publicznych (37,9%) oraz nieprawidłowości związane z inwentaryzacją (9,8%).

7.2.4. Finansowe zarządzanie strategiczne w j.s.t.
Roczny horyzont, obowiązujący w budżecie i innych, opisanych powyżej planach finansowych, jest zbyt krótki, by zarządzanie środkami finansowymi j.s.t. mogło być podporządkowane pewnemu szerzej zakrojonemu programowi rozwoju j.s.t. Na to, by można było prowadzić
racjonalną politykę rozwojową potrzebne jest zatem sformułowanie celów i zadań na okres
dłuższy niż rok. Z jednej strony pozwala to na celowe kształtowanie rozwoju j.s.t., z drugiej zaś
– tworzy podstawę do oceny bieżącej polityki finansowej, wyrażającej się w rocznych planach
finansowych.
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Opracowanie strategii (celów) i programów (wskazujących instrumenty realizacji strategii)
rozwoju tworzy nową jakość w planowaniu finansowym, dając punkt odniesienia dla oceny celowości poszczególnych wydatków i dla porównywania alternatywnych wariantów polityki finansowej. Jednak – poza opisaną dalej strategią rozwoju województwa i powiązanymi ze strategią
programami wojewódzkimi – j.s.t. nie są zobowiązane do opracowania takich dokumentów,
a żadne powszechnie obowiązujące akty prawne nie precyzują ani ich treści, ani powiązań z systemem rocznego planowania finansowego. Wybór formy dokumentu stanowiącego podstawę długookresowego programowania rozwoju w j.s.t., a także sama decyzja co do tego, czy strategia taka
ma uzyskać status oficjalnego dokumentu, należy do kompetencji organu stanowiącego j.s.t.
7.2.4.1. Wieloletnie programy inwestycyjne j.s.t.
Uchwała budżetowa j.s.t. może, oprócz budżetu, stanowiącego roczny plan dochodów
i wydatków, zawierać również limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Ustanawiając w uchwale budżetowej wieloletni program inwestycyjny, określa się:
1) nazwę, cel programu i zakres zadań finansowanych w ramach programu z budżetu j.s.t.,
2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego realizację,
3) okres i łączne koszty realizacji programu,
4) wydatki przewidziane na realizację programu w roku, którego dotyczy uchwała budżetowa
i w dwóch kolejnych latach.
W kolejnych uchwałach budżetowych organ stanowiący obowiązany jest do przyznawania
na realizację uruchomionego programu kwot umożliwiających jego terminowe zakończenie.
Przepisy nie precyzują ani trybu zmian w programie, ani zasad jego ewentualnego zaniechania.
Nie ustanowiono szczególnego trybu zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego, co w praktyce oznacza, iż mimo podjęcia przez organ stanowiący decyzji o przeznaczeniu na realizację programu ustalonych kwot w okresie po zakończeniu roku, którego dotyczy uchwała budżetowa, jednostka realizująca (koordynująca) wykonanie programu może zaciągać zobowiązania z tym związane tylko do wysokości kwot przyznanych na dany rok.
Na analogicznych zasadach jak wieloletnie programy inwestycyjne mogą być ujmowane
w uchwale budżetowej plany finansowania zadań j.s.t. wynikających z zawartych kontraktów
wojewódzkich (por. pkt 7.2.4.5.).
7.2.4.2. Strategie rozwoju województwa
Strategia rozwoju województwa jest dokumentem określającym cele rozwoju województwa
w okresie wieloletnim (zob. pkt 10.1.1.). Uchwalenie przez sejmik województwa strategii rozwoju
jest jego obligatoryjnym zadaniem, przy czym art. 11 SamWojU, w którym wprowadzono taki obowiązek, nie precyzuje ani okresu, na jaki strategia ma być opracowana, ani jej formy, ograniczając się
do przykładowego wyliczenia celów, jakie powinny być w niej uwzględnione. Celami tymi są:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
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2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb
przyszłych pokoleń,
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Wyliczenie to ma charakter przykładowy i nie ogranicza możliwości innego ujęcia zakresu
i priorytetów strategii.
Zasadniczym zadaniem strategii jest określenie celów rozwoju, a nie instrumentów ich realizacji, które powinny być określone w programach wojewódzkich, będących dokumentami
wykonawczymi strategii.
Wojewódzkie strategie rozwoju są jedną z podstaw do opracowania narodowej strategii rozwoju regionalnego (NSRR) – zob. pkt 10.1.2.
7.2.4.3. Programy wojewódzkie
Rolę programów wojewódzkich określa art. 11 ust. 3 SamWojU, zgodnie z którym „Strategia rozwoju wojewódzkiego realizowana jest poprzez programy wojewódzkie”. Opracowywanie „wieloletnich programów wojewódzkich” należy – zgodnie z art. 18 SamWojU – do wyłącznej właściwości sejmiku województwa (zob. pkt 10.1.2.).
Sformułowanie to nie zostało rozwinięte ani wyjaśnione w innych przepisach. Sądząc
z odniesień do programów wojewódzkich w RozwRegU, intencją ustawodawcy było nadanie
programom wojewódzkim roli dokumentów wykonawczych dla strategii rozwoju województwa. Oznaczałoby to, że programy wojewódzkie powinny:
1) odnosić się do okresu krótszego niż okres, na który opracowano strategię,
2) zawierać konkretne przedsięwzięcia umożliwiające realizację celów strategii,
3) uwzględniać nie tylko zadania realizowane przez samorząd województwa, lecz również przez
inne podmioty, w tym samorządy powiatowe i gminne, a także przedsięwzięcia realizowane
wspólnie przez różne podmioty, służące realizacji celów określonych w strategii rozwoju
województwa,
4) określać źródła finansowania przedsięwzięć objętych programem.
Programy wojewódzkie są ściśle powiązane z kontraktami wojewódzkimi, precyzującymi
zasady, na jakich realizacja celów rozwojowych województwa jest dofinansowywana z budżetu
państwa. Zgodnie z RozwRegU, kontrakt wojewódzki określa zakres, tryb i warunki realizacji:
1) zadań wynikających z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie rządu,
2) zadań należących do spraw nadzorowanych przez właściwych ministrów, które wspierane
są przez j.s.t. oraz inne uprawnione podmioty.
7.2.4.4. Strategie rozwoju gminy i powiatu
Strategie rozwoju gmin i powiatów są dokumentami programowymi o charakterze podobnym do strategii rozwoju województwa. Uchwalane przez rady j.s.t., stanowią podstawę określenia celów poszczególnych gmin i powiatów na okresy wieloletnie – najczęściej na co naj-
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mniej 10 lat. Ich opracowywanie i uchwalanie nie jest nakazane ustawami, lecz obowiązek uchwalania strategii może wynikać ze statutu j.s.t. Istnienie jasno sprecyzowanych kierunków rozwoju
nadaje niewątpliwie inny wymiar dokumentom opracowywanym i uchwalanym przez rady, takim
jak coroczne uchwały budżetowe czy plany zagospodarowania przestrzennego, i może przyczynić
się do lepszego zarządzania majątkiem rzeczowym i środkami finansowymi j.s.t.
7.2.4.5. Inne programy wieloletnie
Na mocy niektórych ustaw, j.s.t., w szczególności gminy i powiaty, są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia programów sektorowych, czego przykładami są: gminne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przewidziane w PrEnerg (zob. pkt 8.2.4.),
powiatowe programy poprawy warunków życia niepełnosprawnych, przewidziane w RehZawNiepełnU (zob. pkt 9.4.3.) czy powiatowe programy zapobiegania przestępczości, przewidziane w PolU (zob. pkt 9.6.3.).
Organy j.s.t. mogą również zdecydować o potrzebie okresowego opracowywania innych
dokumentów programowych, określających strategię j.s.t. w odniesieniu do wybranych zagadnień działalności samorządowej, albo strategię zarządzania finansami j.s.t. Przykładami takich
dokumentów mogą być:
1) gminne programy gospodarcze,
2) gminne i powiatowe programy rozwoju usług komunalnych,
3) strategie finansowania inwestycji j.s.t.,
4) strategie zarządzania długiem.
Zakres tych dokumentów, ich horyzont czasowy oraz tryb ich opracowywania określają
samodzielnie j.s.t., dostosowując te ustalenia do przyjętych zasad programowania rozwoju j.s.t.
i zasad zarządzania jej mieniem.

7.3. Źródła finansowania działalności terytorialnej administracji publicznej
7.3.1. W horyzoncie krótkookresowym (rocznym)
Poziom zdecentralizowania finansów publicznych mierzony udziałem dochodów wszystkich j.s.t. w dochodach publicznych ogółem wynosi w Polsce ok. 12% i nie zmienił się znacząco
w porównaniu z 1998 r., kiedy istniał tylko samorząd gminny. Równocześnie udział wydatków
realizowanych przez j.s.t. w wydatkach publicznych ogółem wzrósł z 15,6% w 1998 r. do 22,4%
w 2000 r. Oznacza to, że samorząd powiatowy i samorząd województwa są finansowane transferami z budżetu państwa (nawet z samorządzie gminnym udział transferów z budżetu państwa
wzrósł z 25% w 1991 r. do ponad 40% w 2000 r.).
Podstawą gospodarki finansowej w całej administracji publicznej są roczne plany finansowe, noszące nazwę „budżet”. W zasadzie budżety publiczne powinny być zrównoważone,
tj. powinny projektować planowane wydatki na poziomie prognozowanych dochodów. Prognozy wydatków zawarte w rocznych planach finansowych (w tym w budżetach) w dużym stopniu
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zależą od stabilności systemu dochodów publicznych (szczególnie dotyczy to dochodów j.s.t.)
oraz od stabilności sytuacji ekonomicznej całego kraju (co jest szczególnie istotne dla dochodów publicznych pozyskiwanych do budżetu państwa).
Jeżeli równoważenie gospodarki finansowej prowadzonej przez administrację publiczną
w ujęciu rocznym nie jest możliwe, istnieje konieczność zaciągania zobowiązań finansowych
angażujących przyszłe dochody publiczne, a więc wykraczających poza roczne plany finansowe.
Wówczas część dochodów pozyskiwanych systematycznie, w sposób ciągły, i z tego powodu
zwanych niezbyt precyzyjnie „dochodami bieżącymi”, musi być przeznaczona na obsługę istniejącego zadłużenia oraz na spłatę zaciągniętych kwot wraz z odsetkami. To zaś oznacza, że część
systematycznie pozyskiwanych dochodów publicznych nie może być skierowana na finansowanie zadań publicznych, które jednak również powinny być wykonywane w sposób ciągły.
7.3.1.1. Administracja rządowa w województwie
Administracja rządowa w województwie jest bezpośrednio finansowana z budżetu państwa
– środki finansowe pozyskiwane przez wojewodów są automatycznie dochodami (lub przychodami) budżetu państwa, a wydatki wykonywane przez wojewodów są wydatkami budżetu państwa. Administracja rządowa w województwie nie ma możliwości pozyskiwania środków zwrotnych (np. poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek lub emisję papierów wartościowych) i nie
ma prawa do zaciągania własnych zobowiązań finansowych (na mocy art. 40 i art. 41 FinPublU,
jedynie minister właściwy do spraw finansów ma prawo do zaciągania zobowiązań w celu sfinansowania „potrzeb pożyczkowych budżetu państwa”).
Udział wydatków administracji rządowej w województwie, mierzony udziałem wydatków
skupionych w części 85 budżetu państwa w wydatkach budżetu państwa ogółem, był zaplanowany w ustawie budżetowej na 1999 r. na poziomie 9,6%, natomiast wykonany na poziomie
12,2%. Wysoki wzrost tego parametru jest efektem rozdysponowywania rezerw budżetu państwa i stanowi mocny argument na rzecz tezy o mało ustabilizowanym systemie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa do j.s.t. za pośrednictwem wojewodów.
7.3.1.2. Samorząd gminny
W DochSamTerU nie ma przepisów określających wykaz dochodów własnych samorządu
gminnego, ale na podstawie z art. 3 i art. 4 tej ustawy można ustalić rejestr dochodów gmin,
które nie są ani subwencjami ogólnymi, ani dotacjami celowymi, a więc muszą być zaliczone
do kategorii „dochody własne”. Są to dochody z następujących tytułów:
1) podatku od nieruchomości,
2) podatku rolnego,
3) podatku leśnego,
4) podatku od środków transportowych,
5) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
7) podatku od spadków i darowizn,
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8) podatku od czynności cywilnoprawnych,
9) podatku od posiadania psów (na mocy art. 57 DochSamTerU, rada gminy może podjąć
uchwałę zwalniającą wszystkich mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów),
10) opłaty skarbowej (od umów sprzedaży lub zamiany nieruchomości przekazywane są na
rachunek budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość; z punktów sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych przekazywane są na
rachunek budżetu gminy, w siedzibie której znajduje się ten punkt, zaś z pozostałych punktów sprzedaży – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty),
11) opłat lokalnych (targowej, administracyjnej i miejscowej),
12) wpływów z opłaty eksploatacyjnej w części określonej w PrGeolGórnU,
13) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na
terenie gminy, w wysokości 27,6 % (w gminach górniczych – 32,6%) wpływów,
14) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, w wysokości 5% (w przypadku wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub zakładów położonych na terenie innych gmin – dochody te przekazywane są do budżetów tych gmin, na
których terenie położone są te zakłady lub oddziały, w proporcji do liczby osób w nich zatrudnionych),
15) z majątku gminy (z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku, które na mocy art. 3
ust. 1 pkt 4 lit. b DochSamTerU nie są dochodami, lecz przychodami),
16) dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy oraz wpłat od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy,
17) odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
18) odsetek od pożyczek udzielanych przez gminę,
19) odsetek i dywidend od wniesionego kapitału,
20) spadków, zapisów i darowizn,
21) opłat prolongacyjnych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy,
22) dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.
W DochSamTerU zawarte są następujące zasady określania subwencji ogólnej dla samorządu gminnego:
1) każda gmina ma prawo do subwencji ogólnej, w skład której mogą wchodzić trzy niezależnie obliczane części – podstawowa, oświatowa i rekompensująca;
2) kwota globalna części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin jest ustalana na poziomie
co najmniej 1% planowanych w ustawie budżetowej dochodów budżetu państwa, z czego
4% jest pozostawione w rezerwie i rozdzielane w trakcie roku budżetowego;
3) elementem składowym części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin jest kwota wyrównawcza – należna każdej gminie, w której wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych przeliczonych na jednego mieszkańca jest mniejszy od 85% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin; wysokość należnej gminie kwoty wyrównawczej
oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez 90% różnicy pomiędzy wartością wskaźnika dla danej gminy a 85% wartości wskaźnika ogólnokrajowego;
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4) pozostałą kwotę części podstawowej subwencji ogólnej (po odjęciu rezerwy oraz sumy kwot
wyrównawczych dla gmin uboższych) rozdziela się między wszystkie gminy, proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców (art. 22 DochSamTerU);
5) kwota globalna części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin jest ustalana łącznie dla wszystkich j.s.t. jako corocznie nie mniejsza niż 12,8 % planowanych dochodów budżetu państwa;
6) kwota globalna części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana – po odliczeniu rezerwy w wysokości 1% – między poszczególne gminy, powiaty i województwa według zasad
ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem typów i rodzaju szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
liczby uczniów w tych szkołach (art. 35 DochSamTerU);
7) część rekompensująca subwencji ogólnej składa się z: kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych (do podziału
między wszystkie gminy przeznacza się corocznie kwotę nie mniejszą niż 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w rozporządzeniu ministra właściwego
do spraw finansów), z ewentualnej kwoty rekompensującej dochody utracone przez gminę
z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym, a także dochody utracone
przez gminę w związku z obniżeniem opłaty eksploatacyjnej, na podstawie art. 84 ust. 6
PrGeolGórnU (kwotę rekompensującą dla każdego roku określa ustawa budżetowa i rozdziela według zasad podanych w rozporządzeniu wydawanym corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów).
Samorząd gminny ma prawo do dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone gminie
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami. Dotacje te
ustalane są według zasad przyjętych dla określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie
państwa, a następnie przekazywane gminnym j.s.t. przez wojewodów (jeżeli ustawy inne niż
DochSamTerU nie stanowią inaczej). Dotacje te powinny być przekazywane w trybie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań (w przypadku niedotrzymania warunków ustalania i przekazywania tych dotacji, gminie przysługuje prawo dochodzenia należnego
świadczenia w postępowaniu sądowym – art. 49 ust. 5 DochSamTerU).
Gminy mogą także otrzymywać dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wypłaty
dodatków mieszkaniowych, na wydatki przeznaczone na inwestycje z zakresu zadań własnych
gminy, do wysokości 50% wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem inwestycji dotyczących szkół i placówek oświatowych, gdzie dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kwoty
środków planowanych w budżecie gminy, oraz z wyjątkiem gmin o wysokim poziomie bezrobocia, gdzie łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 75% wartości kosztorysowej inwestycji (art. 44 ust. 3 i 4 DochSamTerU).
W wykazie dotacji potencjalnie dostępnych dla gmin (a więc udzielanych uznaniowo) zwracają uwagę dotacje z państwowych funduszy celowych, które nie są zgodne z art. 167 ust. 2
Konstytucji, ograniczającym możliwość dotowania j.s.t. tylko z budżetu państwa.
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7.3.1.3. Samorząd powiatowy
Zbiór podatkowych dochodów własnych samorządu powiatowego w zasadzie jest pusty. Samorządy powiatowe otrzymały jedynie 1-procentowy udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, co oznacza, że nie
mogą korzystać z gwarantowanego w art. 168 Konstytucji prawa do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym ustawą. Pozostałymi dochodami własnymi samorządu powiatowego są dochody identyczne jak dla samorządu gminnego, a określone w pkt. 14-20 (zob. pkt 7.3.1.2.).
W DochSamTerU zawarte są następujące zasady określania subwencji ogólnej dla samorządu powiatowego:
1) każdy powiat ma prawo do subwencji ogólnej, w skład której mogą wchodzić trzy niezależnie obliczane części – oświatowa, drogowa i wyrównawcza;
2) kwota globalna części oświatowej subwencji ogólnej jest ustalana łącznie dla wszystkich
j.s.t. (por. pkt 7.3.1.2.);
3) kwota globalna części drogowej subwencji ogólnej jest ustalana łącznie dla wszystkich powiatów i województw, w wysokości 60% kwoty nie mniejszej niż 30% planowanych na
dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;
4) część drogowa subwencji ogólnej – po odliczeniu rezerwy na inwestycje w wysokości 10%
kwoty ogólnej – jest rozdzielana pomiędzy powiaty i województwa, z uwzględnieniem
w szczególności długości i gęstości sieci dróg, drogowej infrastruktury technicznej, natężenia ruchu, wypadkowości oraz zrównoważenia rozwoju infrastruktury drogowej, w tym przygranicznej – według zasad i trybu określonych przez RM w drodze rozporządzenia;
5) część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje powiat, w którym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w przeliczeniu na jednego
mieszkańca – są mniejsze od maksymalnej wartości analogicznego wskaźnika per capita
obliczonego dla powiatu najbogatszego; kwota wyrównawczej części subwencji ogólnej
jest obliczana per capita jako 85% różnicy między wskaźnikiem dla danego powiatu
i wskaźnikiem dla powiatu najbogatszego, a następnie pomnożona przez liczbę mieszkańców tego powiatu.
Samorząd powiatowy ma prawo do dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie
służb, inspekcji i straży (o których jest mowa w art. 4 ust. 2 SamPowU), na zadania z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, na zadania
własne powiatu. Dotacje te powinny być ustalane i przekazywane według takich samych zasad
jak analogiczne dotacje należne samorządom gminnym.
Powiaty mogą także otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych (związanych z wykonywaniem
zadań własnych powiatu), w kwotach ograniczonych do wysokości 50% wartości kosztorysowej
inwestycji, z wyjątkiem dotacji na cele inwestycyjne związane z zadaniami z zakresu opieki społecznej, gdzie nie stosuje się tego ograniczenia.
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7.3.1.4. Samorząd województwa
Zbiór podatkowych dochodów własnych samorządu województwa również jest pusty. Samorząd województwa otrzymał symboliczne udziały we wpływach z państwowych podatków
dochodowych – 1,5-procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa oraz 0,5-procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa. W obecnym stanie prawnym władztwo podatkowe samorządu województwa nie istnieje.
Pozostałymi dochodami własnymi samorządu województwa są dochody identyczne jak dla
samorządu gminnego, a określone w pkt. 14-20 (zob. pkt 7.3.1.2.).
Samorząd każdego województwa otrzymuje subwencję ogólną, składającą się z części oświatowej (ze wspólnej puli dla wszystkich j.s.t.) i z części drogowej (ze wspólnej puli dla wszystkich powiatów i województw). Samorządy „biedniejszych” województw otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej, której konstrukcja jest zbliżona do konstrukcji części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów. Część wyrównawczą otrzymuje każde województwo,
w którym dochody z tytułu udziałów we wpływach z obydwu podatków dochodowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca są mniejsze od maksymalnej wartości analogicznego wskaźnika per capita obliczonego dla województwa najbogatszego, ale skala wyrównywania wynosi
tylko 70% dystansu owego wskaźnika dla danego województwa do wskaźnika maksymalnego.
Znaczny udział dotacji celowych w dochodach samorządów województw dowodzi zablokowania decentralizacji finansów publicznych, zwłaszcza że zasady udzielania dotacji celowych województwom nie różnią się od zasad dotowania samorządu gminnego i samorządu
powiatowego (warto przy tym podkreślić, że art. 67 ust. 1 SamWojU zakłada, że dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania zadań województwa). W 1999 r. dotacje celowe
stanowiły 47,3% dochodów województw ogółem, a ponad 35% kosztów wykonywania zadań
własnych samorządu województw było finansowane dotacjami celowymi.

7.3.2. W horyzoncie długookresowym (ponadrocznym)
Samodzielność j.s.t. obejmuje także ich prawo do pozyskiwania środków zwrotnych (poprzez
zaciąganie zobowiązań finansowych, które mogą przekształcać się w lokalny lub regionalny dług
publiczny). Jeśli zobowiązania te są spłacane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały
zaciągnięte, to nie służą finansowaniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a jedynie ułatwiają utrzymywanie płynności w wykonywaniu budżetów j.s.t. Natomiast
zobowiązania zaciągane w celu sfinansowania wydatków, dla których budżet j.s.t. nie zawiera
wystarczająco wysokich dochodów, przekształcają się w zadłużenie samorządów gminnych i samorządów powiatowych (dług lokalny) oraz samorządów województw (dług regionalny).
W ponadrocznej perspektywie powinny być uwzględniane również:
1) wpływy bezzwrotne j.s.t., które nie są dochodami publicznymi i z tego powodu nie wchodzą do
zasadniczego zestawienia budżetowego, tj. zestawienia prognozowanych dochodów i planowanych wydatków (dotyczy to zwłaszcza wpływów z prywatyzacji mienia komunalnego);
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2) wpływy ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,
które na mocy art. 3 ust. 1 pkt 3 FinPublU tworzą odmienną kategorię środków publicznych,
a procedury ich pozyskiwania przez j.s.t. wymagają opracowania odrębnych projektów inwestycyjnych oraz specjalnych harmonogramów ich finansowania;
3) wpływy o charakterze dotacji otrzymywane przez j.s.t. od innych j.s.t. oraz otrzymywane
przez j.s.t. z budżetu centralnego na finansowanie zadań umieszczonych w wynegocjowanych kontraktach międzysamorządowych lub kontraktach z rządem, ponieważ pozyskiwanie tych wpływów wymaga opracowania strategicznych porozumień, przekraczających horyzont rocznych planów finansowych.
7.3.2.1. Kredyty dla j.s.t.
Na mocy art. 112 ust. 2 FinPublU, deficyt budżetu j.s.t. może być finansowany przychodami
pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę, kredytów zaciąganych w bankach krajowych, pożyczek, prywatyzacji majątku jednostki samorządu
terytorialnego i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – zob. pkt 7.2.2.1. Ważnym ograniczeniem
dla wyboru celu umowy kredytowej jest zasada dopuszczająca zaciąganie kredytów i pożyczek
tylko na „finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego” (art. 48 ust. 1 FinPublU). W praktyce zasada ta uniemożliwia
zaciąganie kredytów (pożyczek) bezpośrednio na sfinansowanie deficytu budżetu j.s.t. (ograniczenie jest niezbyt logiczne i sprawia wiele problemów).
Przychody i rozchody związane z zaciąganymi przez j.s.t. kredytami muszą być wskazane
w budżecie j.s.t. (art. 109 ust. 2 pkt 1 FinPublU). Uchwały upoważniające zarząd j.s.t. do zaciągania kredytów długoterminowych (tj. spłacanych w innym roku budżetowym niż rok, w którym zostały zaciągnięte) są podejmowane wyłącznie przez organ stanowiący j.s.t.
7.3.2.2. Pożyczki dla j.s.t.
J.s.t. mogą zaciągać pożyczki u dowolnych podmiotów (w tym u innych j.s.t.), mogą też, na
mocy art. 65 ust. 1 pkt 1 FinPublU, otrzymywać pożyczki z budżetu państwa. Umowa pożyczki
powinna być pisemnie potwierdzona (art. 720 § 2 Kc). Przychody i rozchody związane z zaciąganymi przez j.s.t. pożyczkami muszą być wskazane w budżecie j.s.t., podobnie jak przychody
i rozchody dotyczące zaciąganych przez j.s.t. kredytów. Uchwały upoważniające zarząd j.s.t. do
zaciągania pożyczek długoterminowych (tj. spłacanych w innym roku budżetowym niż rok,
w którym zostały zaciągnięte) są podejmowane wyłącznie przez organ stanowiący j.s.t. Najczęściej j.s.t. zaciągają pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(jest to państwowy fundusz celowy) oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(jest to państwowa osoba prawna).
7.3.2.3. Obligacje komunalne
Zgodnie z art. 48 ust. 1 FinPublU, j.s.t. mają prawo emitować papiery wartościowe zarówno
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu j.s.t. (w ramach krótkotermino-
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wych zobowiązań finansowych), jak i dla sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach j.s.t. (w ramach długoterminowych zobowiązań finansowych). Równocześnie art. 50 ust. 1 FinPublU zezwala j.s.t. na emisję tylko takich papierów wartościowych,
których dyskonto nie przekracza 5% wartości nominalnej.
Z kolei art. 2 pkt 2 ObligU zezwala j.s.t. (oraz ich związkom, a także miastu stołecznemu
Warszawa) na emisję obligacji. Obligacje te w niniejszym opracowaniu są określone mianem
„komunalne”, chociaż określenie to nie jest wprowadzone przez przepisy prawa (zastosowano
w tym przypadku analogię do mienia komunalnego). Obligacje komunalne nie muszą mieć
formy dokumentu, a wówczas prawa i obowiązki obligatariuszy muszą być określone w warunkach emisji (art. 5b ObligU). Obligacje emitowane przez j.s.t. nie muszą być zabezpieczone, ale
na mocy prawa emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające
z obligacji, chyba że są to obligacje przychodowe (art. 8 ObligU). W odniesieniu do obligacji
przychodowych (art. 23a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ObligU) j.s.t. mogą przyznać obligatariuszowi
prawo do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami, z całości lub części przychodów (lub z całości albo z części majątku) przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze
środków uzyskanych z emisji obligacji (albo z przychodów z innych przedsięwzięć określonych
przez emitenta). Otwarta emisja obligacji wymaga przygotowania prospektu emisyjnego i uzyskania zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (art. 9 pkt 1 ObligU), natomiast emisja skierowana wyłącznie do potencjalnie zainteresowanych (nie więcej niż 300 nabywców) powinna
zawierać informacje pozwalające nabywcy na ocenę sytuacji finansowej emitenta (art. 10 ust. 1
i ust. 5 ObligU). Podejmując uchwałę o emisji obligacji (w trybie określonym w art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. b SamGminU oraz w art. 12 pkt 8 lit. b SamPowU, a także w art. 18 pkt 19 lit. b
SamWojU), organ stanowiący j.s.t. musi określić cel emisji, ponieważ środków pochodzących
z danej emisji nie wolno przeznaczyć na inne cele (art. 28 ust. 1 ObligU).
7.3.2.4. Kontrakty z rządem
Samorządy województw mogą podpisywać z rządem umowy, określające zakres, tryb i warunki realizacji zadań publicznych, wspieranych finansowo ze środków budżetu państwa (jeśli
są to zadania własne samorządu województwa) albo wspieranych ze środków samorządu terytorialnego (jeśli są to zadania administracji rządowej). Na mocy art. 18 RozwRegU, stronami
takiego kontraktu są: Rada Ministrów i samorząd województwa, w trakcie negocjacji reprezentowany przez marszałka województwa – zob. pkt 10.1.2. Kontrakt powinien określać między
innymi łączne nakłady na wykonanie zadań nim objętych oraz zakres, sposób i źródła sfinansowania tych zadań (art. 18 pkt 5 RozwRegU). Rządowe wsparcie finansowe zadań ujętych
w kontrakcie ma charakter dotacji celowych, ale horyzont takiego kontraktu jest co najmniej
trzyletni. W rezultacie, dotacje celowe z budżetu państwa należne j.s.t. (jako stronom kontraktu) również powinny być uwzględniane w ponadrocznym horyzoncie czasowym. Ale nie ma
żadnych prawnych gwarancji, że w następnych latach budżetowych dotacje te będą przekazywane w wysokości określonej w kontrakcie. W obecnym stanie prawnym rząd w istocie nie
może podejmować tego typu zobowiązań w odniesieniu do następnych lat budżetowych. Również z formalnoprawnego punktu widzenia charakter kontraktu nie jest jasny.
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7.3.2.5. Kontrakty międzysamorządowe
Poszczególne j.s.t. mogą zawierać między sobą rozmaite porozumienia i umowy o wspólnym wykonywaniu zadań (zob. pkt. 3.1.2. i 3.1.3.). W szczególności umowy takie mogą mieć
charakter porozumień o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych, zawieranych na podstawie art. 5 ust. 2 SamPowU (a więc dotyczących porozumień samorządów powiatowych z innymi samorządami powiatowymi, samorządami gminnymi oraz samorządami województw), a także
na podstawie art. 8 ust. 2 SamWojU (dotyczących porozumień samorządów województw z innymi samorządami województw, samorządami gminnymi i samorządami powiatowymi). Porozumienia takie podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 5 ust. 3 SamPowU i art. 8 ust. 4 SamWojU) i są traktowane jako umowy administracyjnoprawne.
Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód do nadawania takim porozumieniom charakteru kompleksowej umowy, przekraczającej wykonywanie jednego, konkretnego zadania oraz
ograniczającej przedmiot porozumienia do zadań administracyjnych. Jednak termin „kontrakt
międzysamorządowy” w praktyce odnoszony jest do umów o znaczeniu szerszym niż wspomniane porozumienia. Termin ten dotyczy umów przekraczających zarówno administracyjne
obowiązki j.s.t. (np. odnoszących się do wspólnego podejmowania działań rozwojowych oraz
wspólnego finansowania inwestycji komunalnych) oraz przekraczających roczny horyzont budżetów j.s.t. (poważne działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego na ogół angażują
środki publiczne j.s.t. w dłuższej perspektywie czasowej). W kontrakcie międzysamorządowym powinny więc być bardzo precyzyjnie określone prawa i obowiązki stron umowy (kontraktu), wiążące strony w ponadrocznym horyzoncie (na ogół 3-5-letnim). Do tego typu kontraktów j.s.t. wykorzystują swoją osobowość prawną i zawierają je na podstawie przepisów
prawa cywilnego. Wówczas zarówno majątek angażowany do wspólnego przedsięwzięcia, jak
i przekazywanie przez j.s.t. (strony kontraktu) środków finansowych na wykonywanie tego przedsięwzięcia podlegają regułom obrotu cywilnoprawnego.
W obydwu przypadkach umów międzysamorządowych (administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych) instrumentem transferowania środków finansowych są dotacje celowe z budżetów j.s.t. na wykonywanie zadań objętych umową. W przypadku umów administracyjnoprawnych, dotacje te są przekazywane do budżetu jednej j.s.t., w takim samym trybie, w jakim samorządy gminne zawierają porozumienia międzygminne na podstawie art. 74 SamGminU. Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych, najbardziej swobodną formą jest utworzenie przez
j.s.t. konsorcjum ds. wykonania zadań, określonych w kontrakcie międzysamorządowym.
7.3.2.6. Prywatyzacja mienia j.s.t.
Środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku j.s.t. nie są dochodami publicznymi,
lecz przychodami (art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b FinPublU). Ich uzyskiwanie pozwala na stosunkowo
swobodne finansowanie deficytu budżetu j.s.t. wówczas, gdy planowane w budżecie wydatki są
większe od prognozowanych dochodów (art. 112 ust. 2 pkt 4 FinPublU). Jest to jednak swego
rodzaju „nieodnawialne” źródło środków publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości gruntowych. Przyzwyczajenie organów j.s.t. do możliwości łatwego finansowania defi-

136

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 1-2

cytu budżetu z wpływów z prywatyzacji mienia publicznego może stać się powodem poważnych trudności budżetowych w dalszej perspektywie (najlepiej świadczy o tym stan budżetu
państwa, w którym wpływy z prywatyzacji w 2000 r. osiągnęły apogeum, a kondycja finansów
państwowych jeszcze się pogorszyła).
7.3.2.7. Środki pomocowe
Na postawie art. 3 ust. 1 pkt 2 FinPublU, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie
podlegające zwrotowi, stanowią odrębną kategorię środków publicznych. A więc środki te
– powszechnie określane mianem „środki pomocowe” – z punktu widzenia finansów krajowych
nie są dochodami publicznymi. W konsekwencji, środki pomocowe nie mogą być wprowadzane do budżetu państwa w rachunku poprzedzającym obliczenie rozmiarów deficytu budżetu
państwa (chociaż z art. 61 ust. 3 FinPublU wynika, że środki te są włączane do budżetu państwa,
to jednak nie mieszczą się one w wykazie jego dochodów, zawartym w art. 62 FinPublU).
Natomiast środki pomocowe przekazywane j.s.t. zarówno bezpośrednio z budżetu państwa,
jak i za pośrednictwem tzw. agencji płatniczych (w przypadku programu SAPARD, funkcję tę
ma pełnić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo za pośrednictwem państwowych funduszy celowych, mają formę dotacji celowych. Są więc rodzajem dochodów dla
j.s.t. w znaczeniu kluczowym dla ustalania i obliczania deficytu budżetu j.s.t. Ponieważ środki
pomocowe przekazywane są na finansowanie konkretnych projektów w ramach programów
pomocowych (PHARE II, ISPA, SAPARD), a projekty te najczęściej mają kilkuletni harmonogram wykonawczy, to stanowią długookresowe źródło finansowania zadań j.s.t. (zob. pkt 10.1.3.).

7.4. Formy organizacyjno-prawne działalności terytorialnej
administracji publicznej
W zasadzie terytorialna administracja publiczna powinna funkcjonować wyłącznie w formach organizacyjnych określonych w FinPublU. Ustawa ta określa dopuszczalne sposoby zorganizowania działalności administracji publicznej w obrębie sektora finansów publicznych,
tj. w odniesieniu do jednostek finansowanych wyłącznie (lub przede wszystkim) z publicznych
środków finansowych. Według FinPublU, w sektorze finansów publicznych mogą występować
wyłącznie następujące jednostki organizacyjne: jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe i fundusze celowe. W odniesieniu do administracji rządowej w województwie, nie istnieje możliwość utworzenia innego typu jednostek (innego typu form organizacyjno-prawnych) do wykonywania jej zadań. Natomiast poza strukturami wojewódzkimi, administracja rządowa dysponuje wieloma innymi, nietypowymi formami organizacyjno-prawnymi, np. agencjami rządowymi, które mają swoje oddziały terenowe, ale pozostają odrębne od
terytorialnej administracji rządowej w województwie.
W odniesieniu do j.s.t., oprócz form organizacyjnych określonych w FinPublU, dopuszczalne jest także tworzenie spółek, chociaż są to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Uzasadnieniem dla takiej swobody wyboru form zorganizowania działalności j.s.t.
jest fakt, iż zadania mieszczą się w szeroko rozumianej (chociaż nigdzie nie zdefiniowanej w sposób
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praktycznie przydatny) sferze użyteczności publicznej. Dla sfery użyteczności publicznej GospKomU
przewiduje możliwość tworzenia stricte rynkowych form organizacyjno-prawnych.

7.4.1. Jednostka budżetowa
Jednostka budżetowa jest klasyczną formą organizacyjną w całym sektorze finansów publicznych. Zostaje utworzona dla wykonywania konkretnych zadań, na ogół świadczonych bezpłatnie,
w sposób ciągły i powszechnie dostępny. Nie ma żadnej samodzielności finansowej – swoje wydatki finansuje bezpośrednio z budżetu (jednostka budżetowa utworzona przez organ stanowiący
j.s.t. finansuje wydatki bezpośrednio z budżetu tej j.s.t.), a ewentualne dochody przekazuje do
tego budżetu. Na mocy art. 18 ust. 6 FinPublU, jednostka budżetowa prowadzi działalność na
podstawie rocznego planu finansowego, będącego częścią budżetu danej j.s.t. W dużych j.s.t.
(np. największych miastach) występuje do kilkuset jednostek budżetowych.

7.4.2. Gospodarstwo pomocnicze
Gospodarstwo pomocnicze jest drugiego rodzaju odstępstwem od zasady niekomercyjnego
(nierynkowego) charakteru jednostki budżetowej. W pierwszym odstępstwie jednostka budżetowa nie zmienia swojej struktury organizacyjnej, ale może zatrzymywać część uzyskiwanych
dochodów w formie tzw. środka specjalnego. W teorii oznacza to, że jednostka budżetowa może
prowadzić działalność dla zysku, ale na niewielką skalę, natomiast w praktyce zdarzają się
jednostki budżetowe, wydatkujące z rachunku środka specjalnego wielokrotnie więcej pieniędzy niż przewiduje to ich oficjalny plan wydatków, wynikający z uchwalonego budżetu (zwłaszcza
w przypadku środków specjalnych jednostek budżetowych finansowanych z budżetu państwa).
Gospodarstwo pomocnicze tym różni się od środka specjalnego, że formalnie funkcjonując przy
jednostce budżetowej ma własną strukturę organizacyjną, odrębną od struktury organizacyjnej jednostki budżetowej (art. 20 ust. 1 FinPublU). Gospodarstwo pomocnicze jest swego rodzaju łącznikiem jednostki budżetowej z sektorem rynkowym. Ma własny plan finansowy, odrębny od budżetu
j.s.t. (albo od budżetu państwa), powinno pracować „na własny rachunek”, wykonując odpłatnie
rozmaite usługi (art. 20 ust. 6 FinPublU). Ponieważ gospodarstwo pomocnicze nie musi konkurować
na rynku z podmiotami prywatnymi w wykonywaniu swoich zadań (prowadząc stołówki dla pracowników instytucji państwowych lub zarządzając obiektami turystycznymi dla urzędników najwyższego szczebla), to bywa nierentowne i wymaga dotowania przez budżet, z którego finansowana
jest jednostka budżetowa. Jeśli gospodarstwo pomocnicze przynosi zysk, to połowę osiągniętego
zysku netto musi odprowadzić do właściwego budżetu (państwa lub j.s.t.).

7.4.3. Zakład budżetowy
Zakład budżetowy jest następnym krokiem w separowaniu form organizacyjno-prawnych
od budżetu publicznego (państwa lub j.s.t.). Jest tworzony jako samodzielna jednostka organizacyjna, oddzielona nie tylko od jednostek budżetowych, ale także od budżetu. Pozostaje poza budżetem, z zasady świadcząc usługi odpłatne i finansując koszty swojej działalności z pozyskiwanych
przez siebie przychodów (art. 19 ust. 1 FinPublU). Jeżeli zakład budżetowy nie jest w stanie „zarobić
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na siebie”, może otrzymywać dotacje z budżetu (państwa lub j.s.t.). Dotowanie zakładów budżetowych nie podlega żadnym ograniczeniom merytorycznym (mogą to być jednostki nieudolnie zarządzane i mało efektywne), natomiast łączna kwota dotacji przekazanych zakładowi budżetowemu
w ciągu danego roku budżetowego nie może być wyższa niż 50% wydatków tego zakładu. Ograniczenie to nie dotyczy dotacji inwestycyjnych (art. 19 ust. 10 FinPublU).

7.4.4. Fundusze celowe
Fundusze celowe są jeszcze bardziej wyrafinowaną formą separacji środków publicznych
od budżetu (państwa lub j.s.t.). Na mocy art. 22 ust. 3 FinPublU, fundusz celowy realizuje
„zadania wyodrębnione z budżetu”, mając odrębną formę organizacyjną oraz niezależność finansową. O ile bowiem gospodarstwa budżetowe i zakłady budżetowe są tworzone do świadczenia usług (tj. do wykonywania niektórych zadań publicznych), o tyle fundusz celowy nie jest
zobowiązany do niczego, poza finansowaniem zadań (w tym usług) wykonywanych przez inne
podmioty, w tym przez j.s.t.
Państwowe fundusze celowe na ogół mają osobowość prawną, co czyni te jednostki autonomicznymi podmiotami prawnymi (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Z kolei tzw. samorządowe fundusze celowe (np. powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej) nie mają niezależności w żadnym znaczeniu. Jeszcze inna jest sytuacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są obdarzone osobowością prawną
i jako takie zdają się pozostawać poza kontrolą organów władz publicznych. Fundusze mogą zarówno otrzymywać dotacje z budżetu państwa, jak i same przekazywać dotacje do j.s.t.

7.4.5. Spółki
Zgodnie z art. 2 GospKomU, gospodarka komunalna (tj. gospodarka prowadzona przez j.s.t.)
może być prowadzona także w formie spółek handlowych (tj. według form zdefiniowanych
w Ksh). J.s.t. mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne oraz
mogą przystępować do takich spółek (art. 9 GospKomU). W zasadzie te formy działalności
powinny dotyczyć tylko wykonywania zadań ze sfery użyteczności publicznej, która dość ogólnikowo została zdefiniowana tylko w art. 9 ust. 4 SamGminU, jako obejmująca „zadania własne
gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”.
Samorząd gminny może prowadzić działalność w formie spółek handlowych także poza
sferą użyteczności publicznej, jeżeli:
1) jest to najlepsza forma uzupełnienia lokalnej oferty rynkowej (art. 10 ust. 1 pkt 1 GospKomU),
2) działalność taka ma na celu rozwój lokalny i będzie prowadzić to ożywienia gospodarczego
oraz trwałego ograniczenia bezrobocia (art. 10 ust. 1 GospKomU),
3) jest to działalność bankowa, ubezpieczeniowa, doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza podejmowana na rzecz samorządu terytorialnego (art. 10 ust. 3 GospoKomU).
Samorząd województwa może tworzyć spółki handlowe w podobnym jak gmina zakresie
(art. 10 ust. 4 GospKomU), na zasadach określonych w art. 13 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit.e oraz art. 57
SamWojU.
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CZĘŚĆ II
ZADANIA PUBLICZNE
TERYTORIALNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Rozdział 8
Samorząd gminny
8.1. Wprowadzenie – postaci działań i rodzaje zadań
Samorząd gminny został powołany w szczególności do podejmowania zadań z zakresu administracji świadczącej oraz administracji orzeczniczej (zob. pkt 2.2.), co znajduje odzwierciedlenie w strukturze tego rozdziału. Tej pierwszej postaci działań administracji zostały poświęcone pkt. 8.2. do 8.4., natomiast tej drugiej – 8.5. i 8.6.
Rzeczowy (przedmiotowy) wykaz zadań własnych gminy zawiera art. 7 SamGminU. Nie
jest to jednak wykaz pełny i zamknięty – został poprzedzony zwrotem „w szczególności”.
W stosunku do gminy mamy więc do czynienia z domniemaniem zakresu odpowiedzialności
publicznoprawnej i kompetencji na jej rzecz (zob. pkt 2.2.). Dokładne poznanie zadań gminy
możliwe jest dopiero po analizie wielu odpowiednich ustaw, zawierających przepisy prawa materialnego. Przykładowo: art. 7 ust. 1 pkt 8 SamGminU wskazuje wprawdzie, iż do zadań własnych gminy należy edukacja publiczna, ale dopiero z SystOśwU wynika, jakie szkoły i inne
placówki edukacyjne ma obowiązek prowadzić samorząd gminny. W przypadku innych zadań
sytuacja jest analogiczna. Ustawy szczególne określają również to, które zadania własne gminy
mają charakter obowiązkowy.
Ponieważ katalog zadań gminnych nie jest konstytucyjnie zamknięty, lecz opiera się na klauzuli interesu lokalnego, możliwe jest zarówno ustawowe przekazanie gminie nowych zadań
własnych, jak i podejmowanie przez nią zadań, o których ustawy milczą, ale które według uznania władz lokalnych leżą w sferze interesu publicznego i użyteczności publicznej (a niekiedy
nawet i poza tą sferą – art. 10 GospKomU).
W art. 7 SamGminU określonych zostało 20 zakresów przedmiotowych, z których składają
się zadania własne gmin. Opis poszczególnych zadań zawarty jest w dalszych punktach.
Gmina może wykonywać swoje zadania przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych,
może też kontraktować zadania, czyli powierzać ich wykonanie w drodze umowy innym podmiotom, w szczególności z sektora prywatnego, w tym organizacjom obywatelskim. Przemawiają za tym względy ekonomiczne, jako że podmioty prywatne niejednokrotnie wykonują określone zadania za cenę niższą niż oferowana przez podmioty komunalne. Trafnie się zaznacza
w opracowaniu ujętym w 13 pozycji spisu literatury, że „koniecznym wstępem do prywatyzacji
jest rozdzielenie w ramach instytucji samorządowych funkcji zarządzania systemem dostarczania usług (strategie rozwoju, kreowanie rynku, zawieranie umów, egzekwowanie standardów
wykonania) od funkcji wykonawczych, o które mogą się starać zarówno komunalne podmioty
wykonawcze, jak i podmioty pochodzące z sektora prywatnego”.
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8.2. Gospodarka komunalna
8.2.1. Zadania użyteczności publicznej i specyfika ich wykonywania
Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Zadania te na poziomie gminnym polegają na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Poza
sferą użyteczności publicznej gmina może prowadzić działalność gospodarczą, w granicach
określonych przepisami GospKomU, tj. może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:
1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych i innych działań nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do
znacznego ożywienia rynku lokalnego – nie nastąpiło trwałe ograniczenie bezrobocia.
Ograniczeń dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich nie
stosuje się do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek, zajmujących się czynnościami
bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także „innych spółek ważnych dla rozwoju gminy”. Ten ostatni passus, jako bardzo nieostry (pozbawiony bardziej szczegółowych określeń
dotyczących dopuszczalnych sfer działalności i jednocześnie jakichkolwiek szczegółowych
ograniczeń), bywa dla gmin uzasadnieniem dla angażowania publicznego majątku w różnego
typu przedsięwzięcia gospodarcze – również o wysokim stopniu ryzyka, jak np. komercyjne
rozgłośnie radiowe czy przedsiębiorstwa turystyczne.
W Polsce specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
komunalnej są gminne przedsiębiorstwa wielobranżowe, łączące w jednym podmiocie i w ramach
jednej organizacji wiele różnych sfer działalności komunalnej. Takie przedsiębiorstwa łączą
w sobie funkcje zarządzania systemem dostarczania usług z funkcjami stricte wykonawczymi.
W jednostkach takich często występuje brak znajomości kalkulacji poszczególnych sfer, gdyż
rachunek ekonomiczny jest wspólny dla kilku rodzajów usług oraz pomieszany z kosztami zarządzania systemem usług. Niekorzystnym efektem takiego stanu jest mimowolne wypieranie prywatnej inicjatywy ze sfery wykonywania usług komunalnych.

8.2.2. Gospodarka mieszkaniowa
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
jest zadaniem własnym gmin. Materia ta jest przedmiotem regulacji OchrLokU. Zadanie to
gmina realizuje za pomocą zasobu mieszkaniowego. Znacząca liczba gmin jest właścicielem
dużego zasobu, w skład którego wchodzą lokale stanowiące własność gminy, komunalnych
osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy (z wyjątkiem
towarzystw budownictwa społecznego), a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym
tych podmiotów.
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W lokalach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiących własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem
czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową. Takimi czynnikami są np.:
położenie budynku (centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub wolnostojąca itp.), położenie lokalu
w budynku (kondygnacja, stopień nasłonecznienia lokalu itp.), wyposażenie budynku i lokalu
w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, ogólny stan techniczny budynku.
W mieszkaniach, których właścicielem jest gmina, stawki czynszu ustala zarząd tej gminy.
Stawki te są ustalane na podstawie uchwały rady gminy, określającej zasady polityki czynszowej.
Ponadto, rady gmin uchwalają wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy oraz zasady wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
(w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy,
jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel).
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat. Powinien obejmować następujące elementy:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
8) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których jednym ze współwłaścicieli jest
gmina,
9) wydatki inwestycyjne,
10) opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
11) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami oraz z planowaną ich sprzedażą.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać: wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, warunki zamieszkiwania, przesądzające o konieczności pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ich poprawę, kryteria wyboru osób, którym
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali
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zawierany na czas nieoznaczony i wniosków o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych
spraw kontroli społecznej, zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
Każda gmina ze swojego zasobu mieszkaniowego wydziela część mieszkań, które przeznacza na wynajem jako lokale socjalne. Lokal socjalny przysługuje osobie, która nie ma tytułu
prawnego do lokalu i której dochody z gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości
ustalonej w uchwale określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki
najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca
uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może go używać.
Zbycie lokali gminnych jest dozwolone, ale jest również ograniczone pewnymi warunkami.
Gmina dokonuje sprzedaży lokali ich najemcom w trybie bezprzetargowym, a pozostałym osobom w trybie przetargu. Zarząd gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę oraz wywiesza tę informację w siedzibie gminy. Ponadto, informację o wywieszeniu
wykazu ogłasza się w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Gmina ma obowiązek zbywania lokali oraz ustalenia ich ceny zgodnie z zasadami GospNierU.
Gminy administrują swoim zasobem mieszkaniowym poprzez własne jednostki organizacyjne,
takie jak administracje budynków komunalnych czy gminne spółki handlowe. Zarząd nieruchomością można powierzyć osobie fizycznej lub prawnej, a działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mogą prowadzić przedsiębiorcy, to jest osoby fizyczne, osoby prawne oraz nie mające
osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które zawodowo, we własnym imieniu, podejmują
i wykonują działalność gospodarczą. Rozwiązanie to wymusza na gminach przekształcanie formy
prawnej administracji istniejących dotychczas w formie jednostek i zakładów budżetowych.
Swoistym instrumentem osłonowym w stosunku do osób o niskich dochodach są dodatki
mieszkaniowe. OchrLokU uchyla ustawę z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, pozostawiając jednak w mocy rozdział 6 tej ustawy, dotyczący dodatków mieszkaniowych. Obowiązywać on będzie do czasu wejścia w życie przepisów nowej ustawy
o dodatkach mieszkaniowych – 1 stycznia 2005 r.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom o średnim miesięcznym dochodzie na jednego
członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek mieszkaniowy
przysługuje także najemcom opłacającym czynsz wolny za te lokale, za które, przed wejściem
w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, opłacali czynsz regulowany.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, wójt w drodze decyzji
administracyjnej. Decyzje wydaje się na okres sześciu miesięcy, na podstawie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz odpowiednich dokumentów. Decyzja wójta musi być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatków, w granicach kwot określo-
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nych na ten cel w ustawie budżetowej. Podziału dotacji na województwa dokonuje Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a dotacje gminom przekazują wojewodowie.
Gmina ma prawo występowania do samorządu województwa lub powiatu z wnioskiem
o dokonanie darowizny gruntów, przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo
mieszkaniowe oraz na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z budownictwem mieszkaniowym. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku wykorzystania nieruchomości na inny cel, darowizna może być odwołana.
Na podstawie ustawy z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, RM utworzyła w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalny fundusz, przeznaczony na cele mieszkaniowe – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Celem
działalności KFM jest realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki
mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W tym zakresie KFM jest w znacznej mierze narzędziem w rękach samorządu gminnego.
Na zasoby KFM składają się środki budżetowe, określane w ustawach budżetowych. Środki te
przeznaczone są m.in. na udzielanie preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego na budowę lokali mieszkalnych, udzielanie gminom na warunkach preferencyjnych kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej, towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz na realizację innych zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
a w szczególności remontów i modernizacji lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.
Wysokość kredytu może sięgać do poziomu 70% kosztów przedsięwzięcia, a oprocentowanie nie
powinno przekraczać stopy redyskontowej w Narodowym Banku Polskim.
Wsparciem polityki mieszkaniowej gmin mogą być też środki Funduszu Termomodernizacyjnego (fundusz powołany również w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego). Celem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie
zużycia energii. Gminy przeznaczają środki Funduszu na poprawę stanu swoich zasobów mieszkaniowych. Inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne za pieniądze z Funduszu Termomodernizacyjnego, po spełnieniu ustawowych wymogów, spłaca tylko 75% wykorzystanego kredytu, a pozostałe 25% stanowi tzw. premia termomodernizacyjna. Fundusz Termomodernizacyjny jest ważny dla polityki proekologicznej gmin i ochrony środowiska.

8.2.3. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania urządzeń sanitarnych jest zadaniem
własnym samorządu gminnego. Sprawy z tego zakresu reguluje PrWod oraz ustawa z 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Druga ustawa zawiera
rozwiązania prawne odnoszące się do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, stanowiących
element infrastruktury technicznej na obszarach zurbanizowanych. Reguluje zasady:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
2) działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
3) ustalania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, pozwalające na zwiększenie inwestycji w tym sektorze.

144

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 1-2

Gminy odpowiedzialne są za zapewnienie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, m.in. poprzez udzielanie zezwoleń, zatwierdzanie taryf i ustalanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kierunków rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Ustawa
zakłada rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych gminy, przez przyznanie większych
uprawnień przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Sporządzają one taryfy opłat oraz
wieloletnie plany rozwoju, podlegające zatwierdzeniu przez radę gminy. Gminy odgrywają rolę
swoistego organu regulacyjnego, poprzez przyznanie im prawa do wydawania firmom wodociągowo-kanalizacyjnym zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków oraz do zatwierdzania taryf. W celu uniemożliwienia dowolnego
wykorzystywania przez gminę uprawnień regulacyjnych, ustawa określa szczegółowe zasady
i kryteria udzielenia zezwolenia, a także szczegółowe zasady tworzenia i ustalania taryf oraz ich
zatwierdzania, przy czym ustawa zakłada możliwość różnicowania taryf, ze względu na różnice
kosztów świadczenia usług dla odmiennych grup odbiorców. Taryfy te, podobnie jak i inne
tabele opłat za powszechnie dostępne usługi, podlegają kontroli UOKiK, zwłaszcza wówczas,
gdy sytuacja faktyczna w danej miejscowości pozwala na stosowanie praktyk monopolistycznych przez przedsiębiorstwa gminne.
Wprowadzenie gminy jako organu regulacyjnego stało się możliwe i racjonalne wobec daleko zaawansowanego procesu komercjalizacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, pozwalającego na racjonalizację kosztów. Nowa ustawa zmusza do podejmowania
przez władze gminy przejrzystych – zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia – decyzji o ewentualnym dotowaniu cen wody, gdy stawka wynikająca z rachunku gospodarczego okazuje się nie do zaakceptowania przez miejscową społeczność (odbiorców).
Znaczna skala potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych powoduje, iż w sferze tej korzysta się w istotnym zakresie z takich instrumentów finansowych, jak pożyczki, kredyty czy obligacje komunalne. Poza formami czysto komercyjnymi, istnieje możliwość pozyskiwania środków na zasadach preferencyjnych, przede wszystkim z Banku Ochrony Środowiska oraz ze
wszystkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także możliwość uzyskiwania
zagranicznych środków pomocowych. Bardzo istotną rolę w pozyskiwaniu środków na inwestycje w tej sferze odgrywa bezpośredni finansowy udział zainteresowanych mieszkańców.
Ustawa umożliwia też rozwój tego sektora poprzez wejście kapitału prywatnego.

8.2.4. Zaopatrzenie w energię
Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 SamGminU, należy zaopatrzenie w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz. Zadanie to zostało skonkretyzowane w PrEnerg. Obejmuje ono:
1) planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, w odniesieniu do których gmina jest zarządcą.
Zadania w zakresie energetyki gmina realizuje zgodnie z założeniami polityki energetycznej
państwa oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, których projekt przygotowuje zarząd. Założenia te określają m.in. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zapotrzebowanie na energię.
W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji powyższych założeń, zarząd gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na
podstawie założeń i powinien być z nimi zgodny. Powinien zawierać propozycje dotyczące
rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym i harmonogramem realizacji zadań oraz przewidywanymi kosztami realizacji proponowanych przedsięwzięć. Plan ten jest następnie uchwalany przez radę gminy, a jego częścią
mogą być obligatoryjne zadania dla przedsiębiorstw energetycznych.
Większość przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatujących ciepłownie i kotłownie, ma
status jednoosobowych spółek gminnych.
Duże elektrociepłownie i ciepłownie, a także elektrownie są spółkami państwowymi. Obecnie trwa proces prywatyzacji wymienionych przedsiębiorstw. Natomiast dystrybucją energii
elektrycznej zajmują się zakłady energetyczne, będące najczęściej jednoosobowymi spółkami
Skarbu Państwa.
Właścicielem sieci zakładów gazowniczych w Polsce jest należąca do państwa spółka „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” S.A.
Taryfy opłat za dostawę paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Opłaty powinny zapewniać pokrycie uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych dotyczących: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami i energią, kosztów modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska oraz
ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem poziomu cen.
Ponadto, taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty
współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług, stanowiących
ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych miejsc wytwarzania paliw i energii oraz
sieci, zmierzających do zmniejszenia ich zużycia u odbiorców.
Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek różnicowania taryf dla paliw gazowych,
energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców, wyłącznie ze względu na uzasadnione
koszty spowodowane realizacją świadczenia.

8.2.5. Utrzymanie porządku i czystości w gminach, gospodarka odpadami
Zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych
do ich utrzymania należy do obowiązkowych zadań własnych gmin, na podstawie ustawy
z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gminy są odpowiedzialne w szczególności za budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji
i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, stacji zlewnych, szaletów
publicznych w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
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jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty instalacji i urządzeń do zbierania, transportu
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części. Składowiska i inne obiekty mogą należeć do poszczególnych gmin, ale mogą być również prowadzone przez kilka gmin wspólnie.
Usługi w dziedzinie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych mogą być także prowadzone
– za zezwoleniem – przed podmioty sektora prywatnego. Do gmin należy utrzymywanie odpowiedniego sanitarnego i estetycznego stanu dróg gminnych oraz zapewnienie odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców.
Rady gmin, po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego, powinny uchwalić
gminne zasady utrzymania czystości i porządku. W ramach tych zasad mogą określić rodzaj
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania i utrzymywania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Niestety, same gminy nie wykazują zdyscyplinowania we wdrażaniu przepisów proekologicznych i do połowy 1999 r. aż 76% gmin nie
wdrożyło kompleksowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, chociaż do budżetu
gminy trafia 50% wpływów z opłat za składowanie na jej terenie odpadów.
Do wójta należy przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi (z wyłączeniem odpadów komunalnych),
w ilości poniżej jednego tysiąca ton rocznie. Obowiązek zgłoszenia informacji należy do wytwarzającego odpady, powinien zostać dopełniony na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą działalności wpływającą na ich rodzaj
lub ilość. Jak wskazują doświadczenia praktyczne, obowiązek ten jest dopełniany przez nielicznych producentów odpadów.
Gromadzeniem i odbiorem odpadów zajmuje się rozwinięty prywatny sektor przedsiębiorców. W wielu gminach rynek ten charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Jednak w zakresie samego składowania odpadów i eksploatacji składowisk istnieje niewiele przykładów
podziału ciężaru finansowania inwestycji pomiędzy sektor publiczny i prywatny.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z wymienionych usług, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 przejmuje gmina, w trybie wykonania zastępczego.
Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wyżej wskazane usługi
ma prawo ustalić rada gminy. W zakresie opłat organem regulacyjnym i organem ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes UOKiK.

8.2.6. Zieleń miejska
Do gmin należy tworzenie i utrzymanie zieleni miejskiej. Zielenią są zespoły roślinności,
spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne: parki, zieleńce, zieleń na placach, uli-
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cach, zieleń izolacyjna i pracownicze ogrody działkowe. Organy gminy i gminne jednostki organizacyjne zapewniają mieszkańcom miast korzystanie z przyrody żywej, przede wszystkim
przez tworzenie terenów zieleni miejskiej, łączących się, w miarę możliwości, z terenami zalesionymi. Obowiązek tworzenia i ochrony terenów zieleni miejskiej gminy powinny uwzględniać w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Układ terenów zieleni miejskiej powinien zapewniać właściwe warunki zdrowotne, klimatyczne i wypoczynkowe, niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast, związanych z zamieszkaniem, pracą i wypoczynkiem.
Przepisy zasadniczo mówią o zieleni miejskiej, lecz stosuje się je odpowiednio do terenów
zieleni w zwartej zabudowie wiejskiej.
Wszystkie podmioty mają obowiązek dbałości o właściwy stan drzew i krzewów rosnących
na użytkowanych nieruchomościach. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może
nastąpić za zezwoleniem wójta. Wydanie zezwolenia można uzależnić od przesadzenia drzew
lub krzewów we wskazane miejsce, jeżeli jest to możliwe. Wydanie pozwolenia może być uzależnione od zastąpienia drzew lub krzewów, przewidzianych do usunięcia, innymi. Całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów jest dochodem gminy.
Utrzymanie zieleni miejskiej może być w całości przedmiotem zewnętrznego kontraktowania
usług. Gminy powołują również własne podmioty, świadczące usługi dotyczące zieleni miejskiej.

8.2.7. Cmentarze
Zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych
gminy. Sprawy dotyczące miejsc pochówku reguluje ustawa z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych. Decyzje w tej materii podejmuje rada gminy, po uzyskaniu zgody powiatowego inspektora sanitarnego. O założeniu, rozszerzeniu i zamknięciu cmentarza wyznaniowego decydują właściwe władze kościelne.
Za utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi odpowiadają zarządy gmin, które tworzą, zwłaszcza w miastach, gminne jednostki organizacyjne – zarządy administrowania
cmentarzami. Cmentarze komunalne zakłada się zasadniczo na terenie każdej gminy lub miasta, ale w uzasadnionych przypadkach można założyć wspólny cmentarz dla kilku gmin.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej sprawują starostowie, wójtowie oraz powiatowi inspektorzy sanitarni.

8.2.8. Komunikacja zbiorowa
Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego stanowi kolejne zadanie gmin, uregulowane
w ustawie z 2001 r. o transporcie drogowym i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych.
Gminy zostały wyposażone w majątek transportowy, poprzez komunalizację istniejących
zakładów komunikacji miejskiej. Utworzone przez gminy spółki transportu miejskiego są obecnie w wielu miastach przedmiotem prywatyzacji oraz dopuszczane są do przewozu firmy prywatne. Takie kontraktowanie usług przewozowych u zewnętrznych podmiotów pozwala na podnoszenie standardu usług. Gminy, jako organizator przewozów, często wymagają od prywat-
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nych przewoźników wyższego standardu taboru i usług niż zapewniany przez komunalne zakłady transportowe. W Warszawie warunkiem uczestniczenia w przetargu było zapewnienie obsługiwania linii wyłącznie przez autobusy niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, podczas gdy na trasach obsługiwanych przez podmioty komunalne takie pojazdy wciąż są rzadkością.
W zależności od swojej wielkości, gminy organizują jedynie zarządy transportu lub inne
jednostki (np. wyodrębnione wydziały czy stanowiska w urzędach) do wykonywania funkcji
planistycznych i organizacyjnych.
Wójt wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na obszarze gminy,
w tym na zarobkowy przewóz taksówkami. Wpływy z opłat za zezwolenia przewozowe stanowią dochód gminy. Rady gmin ustalają urzędowe ceny gminnego transportu zbiorowego i taksówek oraz system ulg i zwolnień z opłat przewozowych. Poza ulgami określonymi przez radę
gminy, obowiązuje cały system ulg ustawowych. Praktycznym problemem jest brak sprawnie
funkcjonującego systemu zwrotu gminom z budżetu państwa równowartości ulg i zwolnień
ustawowych.
Samorząd gminny może nieodpłatnie przejmować zbędne mienie PKP, dla wykorzystania go na
cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych gmin
w dziedzinie transportu. Stosowne regulacje zawiera ustawa z 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

8.2.9. Drogownictwo
Ponad połowa (55%) polskich dróg jest drogami gminnymi. Utrzymanie gminnych dróg,
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego jest zadaniem własnym gmin. Zasady
podziału, utrzymania, remontów i modernizacji oraz inne sprawy związane z siecią drogową
reguluje DrPublU. W ramach tego zadania do gmin należy planowanie rozwoju drogownictwa,
finansowanie infrastruktury drogowej, prowadzenie ewidencji dróg i innych obiektów drogowych, kontrola stanu infrastruktury oraz nadzór nad inwestycjami w infrastrukturę drogową.
Zadania te wykonywane są przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu gminnego (miejskiego) – w małych gminach, albo poprzez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, czyli
zarządy dróg – w dużych gminach, zwłaszcza miejskich.
W zakresie wykonawstwa inwestycji drogowych możliwe jest pełne zewnętrzne kontraktowanie
usług. Przy sprawnej organizacji procesów przetargowych prowadzi to do obniżenia kosztów i poprawy jakości usług. Jednak najczęściej, wobec istnienia w wielu polskich gminach wielobranżowych przedsiębiorstw komunalnych, zadania te wykonują własne grupy drogowe. Są to przede wszystkim zadania drobne i bardziej doraźne, z zakresu remontów i pomniejszych modernizacji.
Gminom przypada 10,3% planowanych wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Ich przyznanie spowodowane zostało utratą przez gminy istotnych wpływów z podatku
od środków transportowych, którego zakres został znacznie zredukowany (wyłączono największą kategorię, czyli samochody osobowe). Środki z tytułu akcyzy ujęte są jako część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin. Szczegółowy podział środków pomiędzy poszczególne gminy
jest określony specjalnym algorytmem.
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Ważną możliwością wsparcia inwestycyjnego w budowie dróg jest obowiązek udziału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg, których użytkowanie jest związane bezpośrednio z potrzebami tych podmiotów.
Dotyczy to bardzo często nowych centrów handlowych, przy okazji budowy których modernizowane są węzły i trasy komunikacyjne. Udział podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kosztach utrzymania dróg następuje w wypadku, gdy obciążenie ruchem drogowym,
wywołanym działalnością tego podmiotu, przekracza 20% ogólnego obciążenia drogi.
Gminom przysługują ponadto opłaty za reklamy przydrożne i zajmowanie pasów drogowych na cele remontów infrastrukturalnych. Źródło to jest w praktyce słabo wykorzystywane
przez gminy. Do gmin należy kompleksowa obsługa zieleni w pasach drogowych.
Obecnie gminy jako zarządcy dróg uzyskały możliwość pobierania opłat za korzystanie
z dróg, za przejazdy przez mosty oraz za korzystanie z dróg w strefach śródmiejskich. Możliwość czerpania zysków z eksploatacji dróg otwiera możliwość współuczestnictwa sektora prywatnego w samorządowych inwestycjach drogowych.
Dodatkowo, gminy mogą zmniejszać swoje kłopoty w zakresie budowy infrastruktury drogowej poprzez pobieranie opłat za parkowanie samochodów w strefach śródmiejskich. Skutkiem wprowadzenia tych opłat powinno być zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do
centrum miast, ale wydaje się, że – przynajmniej w pierwszej fazie pobierania opłat – gminy
traktują to uprawnienie jako źródło dodatkowych dochodów.
Gminy w zakresie drogownictwa podlegają jedynie standardom budowlanym i eksploatacyjnym, określanym przez ministra właściwego do spraw transportu.

8.2.10. Zagospodarowanie przestrzenne – plan miejscowy
Zadaniem własnym gminy jest ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
(z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego). Zasady gospodarki przestrzennej ustalone są w ZagPrzU.
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, rada gminy podejmuje najpierw uchwałę
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium musi uwzględniać ustalenia strategii rozwoju województwa, zawarte w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa. Studium podlega zaopiniowaniu przez takie organy, jak: wojewoda, zarząd województwa, zarządy gmin sąsiednich oraz inne instytucje szczególne
(np. wojsko). Opiniowanie jest ograniczone właściwością wszystkich wyżej wymienionych organów. W studium tym gminy uwzględniają m.in.: dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowania
i uzbrojenia terenu, stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stan
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prawo własności gruntów, jakość życia mieszkańców, zadania
służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Następnie rady gmin ustalają, w formie uchwały,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Załącznikiem i integralną częścią uchwały jest
rysunek planu. Gminny plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy ustalają:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiek-
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tów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000, oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej
infrastruktury,
6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne
wskaźniki intensywności zabudowy,
7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi,
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych
oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych oraz tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.
Plany zagospodarowania określają ponadto granice obszarów zorganizowanej działalności
inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się granice Pomników Zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady.
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarząd gminy dołącza prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz – w przypadku ustalenia
w planie terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych o dużych powierzchniach
– prognozę skutków budowy tych obiektów dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów, a także opinię zarządu powiatu, zarządów
gmin sąsiednich i powiatowego rzecznika konsumentów, dotyczącą budowy tego obiektu.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się również stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku zbycia
tej nieruchomości. Stawka ta nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina sporządza dla obszaru gminy lub
tylko dla jego części. Może on być sporządzony również dla zespołu gmin lub części zespołu.
Ustawa przewiduje też szczegółową procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest głównym narzędziem samorządów
gminnych w zakresie polityki rozwoju lokalnego. Gmina na podstawie planu wydaje decyzje
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o lokalizacji inwestycji, a dopiero na podstawie wskazania lokalizacyjnego władze powiatu
mogą wydać pozwolenie budowlane.
Realizacja inwestycji regionalnych bądź centralnych (rządowych) na terenie gminy wymaga zgody organów gminy. Poszczególne gminy często opracowują dla siebie wieloletnie strategie rozwoju. Strategie w sferze zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwoju gminy powinny
wiązać się ściśle z kontraktami regionalnymi.

8.2.11. Geodezja i kartografia
Zadania dla administracji geodezyjno-kartograficznej określa PrGeodKart. Samorządy szczebla
gminnego po spełnieniu warunków prawnych mogą przejąć zadania w dziedzinie geodezji i kartografii. Wówczas zadania te wykonywane są przez geodetę gminnego. Gminy mogą również zakładać i prowadzić mapę zasadniczą, ewidencję gruntów i budynków (kataster), gleboznawczą klasyfikację gruntów, ewidencję sieci uzbrojenia terenu, bazy Systemu Informacji o Terenie.
W przypadku przejęcia zadań powiatowych, gminy dysponują funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Środki funduszu gminnego gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, a jeśli nie są wykorzystane w danym roku kalendarzowym,
przechodzą na rok następny. W celu zapewnienia prawidłowego poziomu merytorycznego
i technicznego oraz wykonywania pełnego zakresu zadań przez gminy, minister właściwy do
spraw architektury i budownictwa, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe warunki
organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie muszą spełnić gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji w zakresie geodezji i kartografii. Ważne jest jednak, iż w przypadku spełnienia przez gminę kryteriów, starosta nie może odmówić przekazania jej zadań w dziedzinie
geodezji i kartografii.

8.2.12. Budownictwo i architektura
Sprawy z zakresu prawa budowlanego reguluje PrBud. Starosta może powierzyć gminom,
w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych, z wyjątkiem spraw, w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna. Ten wyjątek jest podyktowany potrzebą zachowania właściwej kontroli w tak ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców kwestii, jak prawo budowlane.
Sprawowanie przez ten sam organ nadzoru i jednoczesne wykonywanie inwestycji grozi obniżeniem poziomu nadzoru i fachowości wykonania.
W zakresie spraw budowlanych starosta jedynie „może” przekazać gminie zadania, nie jest
zatem, w odróżnieniu od spraw geodezyjno-kartograficznych, związany wnioskiem gminy.
Wójt może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia
działań zmierzających do usunięcia zagrożenia, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, spowodowanego budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych.
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8.2.13. Ochrona środowiska
1 października 2001 r. weszła w życie PrOchrŚr, ustawa uchylająca ustawę z 1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska. Podobnie 1 października 2001 r. weszła w życie OdpU, uchylająca
ustawę z 1997 r. o odpadach. Obydwa akty zostały wprowadzone w życie na zasadach ustawy
z 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw.
Przeobrażenia polskiej gospodarki i nowe wyzwania cywilizacyjne przesądziły o potrzebie
dokonania gruntownych zmian w funkcjonowaniu i organizacji podmiotów gospodarczych oraz
instytucji państwa odpowiedzialnych za stan ochrony środowiska. Obydwa wyżej wymienione
akty prawne wychodzą z założenia, iż podstawowym aktem prawnym w systemie polskiego prawa ochrony środowiska i aktem porządkującym ten system będzie PrOchrŚr. Ustawa ta tworzy
podstawę ochrony wszystkich elementów środowiska oraz środowiska jako całości, a także,
w miarę możliwości, ujednolica wymagania i procedury w dziedzinie ochrony środowiska. Obydwa akty posługują się nową, ujednoliconą terminologią i weszły w życie jednocześnie, na jednolitych zasadach, wraz z jednolitym określeniem zasad i kompetencji organów właściwych w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz z jednolitym unormowaniem trybu postępowania.
Nowe ustawy, wraz z ustawą wprowadzającą, dostosowują klasyfikację funduszy ochrony
środowiska do obowiązującej struktury organów administracji publicznej, normują tryb dostosowania spalarni odpadów oraz budowy składowisk odpadów i zarządzania składowiskami.
Poprzez znowelizowanie PrGeolGórn nastąpiło przeniesienie do PrOchrŚr uregulowania dotyczącego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnego przy wydawaniu koncesji przewidzianych w PrGeolGórn. Ustawy określają zasady i terminy spełnienia
obowiązków związanych z prowadzeniem zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku. Organy
Państwowej Straży Pożarnej uprawnione zostały do wstrzymania, w drodze decyzji, działalności takiego zakładu, jeżeli nie przedstawiono właściwemu organowi programu zapobiegania
awariom lub raportu bezpieczeństwa albo jeśli przedstawione dokumenty nie spełniają wymagań określonych w przepisach. Określono 5-letni okres obowiązywania, wydanych przed dniem
wejścia w życie ustawy, decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających
dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
przenikającego do środowiska (jeżeli nie był podany termin ważności tych decyzji).
Rada gminy przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. Ponadto, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska informuje zarząd gminy o wynikach kontroli obiektów o podstawowym
znaczeniu dla danego terenu.
W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska, wójt może wydać właściwemu organowi inspekcji ochrony środowiska polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia
tego zagrożenia. Polecenie wydane przez radę gminy nie może dotyczyć wykonania konkretnych czynności służbowych ani określać sposobu wykonania zadania przez organy inspekcji
ochrony środowiska. Polecenia takie mogą ustalać przedmiot działania lub wskazywać stan
niezgodny z prawem, o którego usunięcie chodzi. O wydaniu polecenia wójt niezwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
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Rada gminy może uchwalać przepisy gminne ustanawiające ograniczenia w korzystaniu lub
ograniczenia czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu i komunikacji, stwarzających uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji.
Wójt może, w drodze decyzji, nakazać użytkownikowi maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonanie w określonym czasie odpowiednich czynności, zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska. W wypadku niezastosowania się użytkownika maszyny
lub innego urządzenia technicznego do ustaleń wójta, o których mowa powyżej, można w drodze decyzji nakazać unieruchomienie maszyny lub innego urządzenia technicznego, powodujących uciążliwości dla środowiska.
Z zakresu PrWod do gmin należą sprawy dotyczące stosunków właścicielsko-sąsiedzkich.
Wójt, w stosunku do wód powierzchniowych innych niż wody żeglowne oraz morskie wody
wewnętrzne, ustala za odszkodowaniem przejścia, przejazdy oraz miejsca przeznaczone do stałego korzystania z gruntów dla celów: dostępu do wody, pozostawienia przejścia lub przejazdu
dla swobodnego ruchu wzdłuż wód, umożliwienia rybactwa i wędkarstwa, przybijania i przymocowywania do brzegów statków i tratew, ustawiania znaków żeglugowych oraz wykonywania robót konserwacyjnych. Podobnie wójt zezwala na składowanie materiałów budowlanych
i dostęp do urządzeń wodnych oraz żeglownych, jeżeli jest to niezbędne dla celów wykonania,
ustawienia, utrzymania lub eksploatacji tych urządzeń lub znaków. Także spory o przywrócenie
do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach rozstrzygane są na szczeblu gminnym.
W zakresie stosunków wodnych wójt może nakazać wykonanie urządzeń zabezpieczających
przed szkodami lub nałożyć obowiązek zapłaty odszkodowania. Przynależność do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń również ustala wójt. Ten sam organ zatwierdza
statuty spółek wodnych, utworzonych do wykonywania działalności nie wymagającej pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwala na rozwiązanie tych spółek.
Wójt nakazuje wykonanie urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia wody przed zanieczyszczeniem w przypadku wprowadzania ścieków do wody. W szczególnych przypadkach, wójt
może za odszkodowaniem wydać pozwolenie wodnoprawne na zwykłe korzystanie z cudzej
wody. W przypadku niedoboru wody, może ograniczyć pobieranie do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności i ustalić opłaty dla zakładów za przekroczenie ograniczeń
w poborze wody.
Zgodnie z PrGeolGórn, do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność w zakresie
wydobywania kopalin oraz surowców mineralnych z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin, trafia 60% opłaty eksploatacyjnej. Jeżeli działalność ta prowadzona jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty przysługujące poszczególnym gminom dzieli
się proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny albo surowca mineralnego lub proporcjonalnie do wielkości przestrzeni objętej działalnością.
Dochodem gmin jest 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.
Ważnym wsparciem finansowym dla każdej j.s.t. są fundusze ochrony środowiska: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie, powiatowe i gminne
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz i fundusze wojewódz-
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kie posiadają osobowość prawną. Fundusze powiatowe i gminne są jedynie wyodrębnionymi
rachunkami bankowymi, którymi dysponują odpowiednio organy powiatu i gminy.
Środki wszystkich funduszy służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Dochodami funduszy mogą być wpływy
z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych oraz świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.
Środkami gminnych funduszy dysponują rady gmin, a podstawą gospodarki finansowej funduszu gminnego jest roczny plan przychodów i rozchodów, uchwalany przez tę radę na wniosek
wójta. Zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu wójt podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Środki gminnych funduszy przeznacza się na:
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej,
4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez radę gminy,
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem
odpadów,
6) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, w szczególności zmierzających do wprowadzenia czystszej produkcji,
7) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których
występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska, oraz
8) inne zadania służące ochronie środowiska, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
w gminie, ustalone przez radę gminy.
Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się między innymi na wspomaganie działalności funduszy gminnych. W praktyce fundusze wojewódzkie zawierają z gminami umowy, określające zasady partycypacji w danym przedsięwzięciu funduszu wojewódzkiego i pieniędzy
gminnych. Fundusze wojewódzkie uwarunkowują swoją pomoc od wygospodarowania przez
gminę pewnej części środków.

8.2.14. Ogrody działkowe
Gminne grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe zarząd gminy przekazuje nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu
Związkowi Działkowców. Gmina jest zobowiązana do doprowadzenia do ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i zapewnienia obsługi
ogrodów działkowych przez komunikację publiczną. Do gmin należy utrzymanie porządku
i czystości na terenach przylegających do pracowniczych ogrodów działkowych. Sprawy te
regulowane są PracOgrDziałkU.
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8.2.15. Targowiska
W ramach gminnego obowiązku zapewnienia społeczności odpowiednich warunków w zakresie targowisk i hal targowych gminy pobierają opłatę targową, wprowadzoną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko, czyli dochód gminy jest niezależny na przykład od pobierania przez właściciela targowiska czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Targowiskami
w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności
handel z: ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także
sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

8.3. Oświata i wychowanie. Kultura, biblioteki, muzea oraz kultura fizyczna
8.3.1. Oświata i wychowanie
Głównym aktem w tej dziedzinie jest SystOśwU. Szkoły i placówki mogą mieć charakter
publiczny albo niepubliczny. J.s.t. mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.
Zadaniem gmin jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi, oraz przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Do gmin należy również udzielanie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby fizyczne i prawne niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (w tym przedszkoli
specjalnych). Ponadto, gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję szkół i placówek niepublicznych takiego rodzaju, do których prowadzenia są one zobowiązane. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (z wyjątkiem tych placówek, których prowadzenie nie
jest zadaniem własnym gmin) otrzymują dotacje z budżetu gminy, w wysokości nie niższej niż
kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez j.s.t.
Ponadto, gminy mogą fakultatywnie zakładać i prowadzić następujące publiczne placówki:
doskonalenia i kształcenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, zakłady resocjalizacyjne, zakłady oświatowo-wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego, takie jak: ogniska
pracy pozaszkolnej i wychowawcze, świetlice i kluby środowiskowe, ogródki jordanowskie,
młodzieżowe domy kultury i międzyszkolne ośrodki sportowe. W przypadku podjęcia działalności przez gminę w sferze zadań fakultatywnych, są one traktowane jako zadania własne samorządu gminnego.
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Przepisy prawne nie ograniczają gminom możliwości zakładania i prowadzenia szkół takiego typu, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych. J.s.t. mogą także w drodze
porozumienia przekazywać zadanie prowadzenia placówek oświatowych innym j.s.t.
Uprawnienia nadzoru pedagogicznego (fachowego nauczania) nad szkołami i placówkami
oświatowymi z terenu poszczególnych województw wykonuje organ rządowej administracji zespolonej w województwie – kurator oświaty. Jednak nadzór w stosunku do nauczania przedmiotów artystycznych w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach artystycznych jest
zastrzeżony na rzecz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Kwestie obowiązków, wymogów, awansu, stosunku pracy oraz kwestie finansowe wobec
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach, reguluje ustawa z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Samorząd gminny ustalając swoją politykę
organizacji i finansowania oświaty, w tym np. politykę motywowania i promowania nauczycieli, jest związany przepisami ustawy. Gminy mogą więc wychodzić jedynie ponad kryteria ustalone w Karcie Nauczyciela. Gminy mają prawo do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla nauczycieli.
Gminy otrzymują pieniądze na wykonywanie zadań oświatowych w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady podziału tych pieniędzy pomiędzy poszczególne j.s.t. określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
W zakresie formy organizacyjno-prawnej, samorząd gminny prowadzi placówki edukacyjne jako jednostki budżetowe.
Gminy uzyskały pełną własność (budynki, wyposażenie itp.) w stosunku do majątku tych
szkół publicznych, których prowadzenie jest ich zadaniem własnym.
Na koniec warto przywołać tu program „Mała szkoła”, który realizowany jest w wielu
gminach przez stowarzyszenia rodziców i samorząd wiejski. W warunkach koniecznej racjonalizacji sieci szkolnej (tj. likwidowaniu szkół gminnych na wsiach), stowarzyszenia te podjęły
inicjatywę dalszego prowadzenia szkół wiejskich. Prawo szkolne umożliwia takie działania,
będące nieraz zaczynem szerszej inicjatywy społecznej.

8.3.2. Kultura, biblioteki, muzea oraz kultura fizyczna
Gminy, na podstawie OrgProwKultU, realizują zadania z zakresu kultury jako obowiązkowe zadania własne. Są one odpowiedzialne za tworzenie i prowadzenie gminnych instytucji
kulturalnych, do których należą m.in.: domy kultury czy teatry. Zadanie to może być jednak,
w drodze porozumienia, powierzone osobom fizycznym lub prawnym, w tym w szczególności
organizacjom obywatelskim. Do gmin należą instytucje kultury o gminnym charakterze i zasięgu działania. Gminy mają prawo do wspierania (również finansowego) społecznych inicjatyw
kulturalnych. Wójt wydaje zezwolenia na przeprowadzanie imprez masowych.
Zagadnienie dostępu do zbiorów bibliotecznych reguluje BiblU. Każda gmina musi posiadać minimum jedną bibliotekę. Biblioteki samorządowe mogą zawierać porozumienia z innymi
bibliotekami lub instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia biblioteki dla mieszkańców
danego obszaru.
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Zgodnie z MuzeaU, gminy mogą prowadzić lokalne muzea. Gminy prowadzą rejestry dóbr
kultury nie wpisanych do rejestru zabytków oraz mają obowiązek podejmowania działań na
rzecz ochrony dóbr kultury.
Również zadania w zakresie kultury fizycznej, na podstawie KultFizU, są gminnymi zadaniami własnymi.

8.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
8.4.1. Ochrona zdrowia
Zagadnienia organizacji ochrony zdrowia wraz z kwestiami właścicielsko-majątkowymi
placówek ochrony zdrowia regulowane są w ZOZU. Z kolei zasady finansowania leczenia reguluje PowszUbezpZdrU.
Zapewnienie mieszkańcom podstawowej otwartej (ambulatoryjnej) opieki medycznej spoczywa na gminie, która prowadzi przynajmniej jeden ośrodek zdrowia. Utworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej (z.o.z.) następuje w wyniku uchwały
rady gminy. Przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym założyciela z.o.z.. Wójt jest przewodniczącym społecznej
rady publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez gminę. W radach takich zakładów zasiadają też przedstawiciele rady gminy.
Tylko niektóre gminy stały są właścicielami zakładów opieki zdrowotnej, których pierwotnymi
organami założycielskimi były organy administracji rządowej. Ochrona zdrowia jest głównie domeną powiatów. Z tego powodu dopiero w rozdziale o zadaniach z zakresu ochrony zdrowia wykonywanych przez powiaty umieszczony został opis systemu finansowania usług medycznych (kasy chorych) oraz zasady organizacyjno-finansowe funkcjonowania placówek służby zdrowia.
Gminy mają również swoje zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom.
Szczególne zadania w tym zakresie posiadają gminy uzdrowiskowe, których status prawny
po reformie samorządowej z 1990 r. wciąż pozostawał niejasny. W dalszym ciągu obowiązuje
bowiem ustawa z 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, całkowicie niedopasowana do nowego ustroju państwa. SamGminU w art.38 przesądza konieczność specyficznego
unormowania tej kategorii gmin.

8.4.2. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna – jako instytucja polityki społecznej państwa – ma na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia (art. 1 PomSpołU). Równocześnie jej celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy czym powinna
ona w miarę możliwości prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich inte-
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gracji ze środowiskiem. Ważnym jej elementem jest także zapobieganie powstawaniu trudnych
sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki.
Zadaniem samorządu lokalnego jest organizowanie pomocy społecznej. Zgodnie z zasadą
pomocniczości, samorząd powinien w tym zakresie współpracować z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, co bardzo wyraźnie potwierdza art. 47 ust. 2 PomSpołU. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane
do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Konkretne zadania gmin w tym zakresie zostały ujęte szeroko. Do obowiązkowych zadań
własnych gmin należy udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań
chronionych, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz sprawianie pogrzebu, w szczególności osobom bezdomnym.
Do pozostałych zadań własnych gmin należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
i zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy
w naturze, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie oraz inne zadania z zakresu
pomocy społecznej, wynikające z rozeznanych potrzeb każdej z gmin. Gminy prowadzą także
ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierują do tych placówek osoby wymagające opieki.
Gminy tworzą i utrzymują ośrodki pomocy społecznej. Ośrodki te służą wspólnej realizacji
zarówno zadań własnych, jak i zleconych.
Oprócz zadań własnych w dziedzinie pomocy społecznej, gminy realizują zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne z zakresu rządowego obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych
okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby zdolne do pracy, ale niepracujące ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej
opieki, oraz dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania i o bardzo niskim dochodzie rodziny.
Zadaniem zleconym gmin jest też opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy oraz inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź ustaw szczególnych, mających na celu ochronę poziomu życia osób
i rodzin. Realizacja programów rządowych przez gminy następuje po zapewnieniu odpowiednich środków przez rząd.
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Gminne zadania pomocy społecznej są finansowane poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.
Gminy mają obowiązek dokonywania określonych świadczeń w ramach obowiązku zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, ustalonego w ustawie z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

8.5. Porządek publiczny i bezpieczeństwo
Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa
umundurowana formacja, zwana strażą gminną, działająca na podstawie ustawy z 1997 r.
o strażach gminnych. Tworzy ją, w drodze uchwały, rada gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, na mocy porozumienia utworzyć wspólną
straż. Wówczas w porozumieniu ustala się zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin
straży i której będzie ona podlegała. Rozwiązanie straży gminnej może nastąpić dopiero po
powiadomieniu właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy.
Wójt, zgodnie z OchrPpożU, jest koordynatorem funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy. Gmina może wykonywać te zadania przy pomocy
gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej. Organy gminy mogą, za zgodą ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, tworzyć własne miejskie straże pożarne oraz inne służby
ratownicze.
Wójtowi, zgodnie z PolU, przysługuje prawo opiniowania kandydatów na stanowisko komendanta komisariatu Policji, powoływanego przez komendanta powiatowego Policji.
Gminy mogą uczestniczyć w finansowaniu Policji, w szczególności poprzez finansowanie
dodatkowych etatów przeznaczonych dla policjantów dzielnicowych. Podstawę stanowi porozumienie gminy z wojewodą (zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji) o pokryciu
kosztów utrzymania tych etatów. Porozumienia takie są zawierane na minimum 5 lat.

8.6. Status osobowy. Urzędy stanu cywilnego
Zadania z zakresu statusu osobowego mają charakter zadań zleconych, co wynika z ustawy
z 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zadania te wykonywane są w urzędzie stanu cywilnego, wchodzącym w skład urzędu gminy. Urząd stanu cywilnego właściwy dla kilku gmin, lub
kilka urzędów właściwych dla jednej gminy, może tworzyć wojewoda. Kierownikiem urzędu
stanu cywilnego jest wójt, i w tej roli dokonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Rada gminy może także powołać odrębnego niż wójt kierownika urzędu stanu cywilnego.
W urzędzie stanu cywilnego prowadzone są księgi stanu cywilnego. W księgach odnotowuje się sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także dotyczące innych
zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie aktów stanu cywilnego oraz w formie decyzji i postanowień.
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Rozdział 9
Samorząd powiatowy
9.1. Wprowadzenie – postaci działań i rodzaje zadań
Samorząd powiatowy domyka system samorządu lokalnego. Poza zakorzenioną już dzięki
ponad 10-letniej tradycji gminą, powiat jest drugim lokalnym szczeblem władzy publicznej,
władzy samorządowej. Powiat wykonuje tylko te zadania, co do których poszczególne ustawy
obowiązek wykonania nakładają na samorząd tego stopnia. Zadania powiatu są więc określone
enumeratywnie, a ich katalog jest każdorazowo, w danym stanie prawnym, zamknięty. Sytuacja
taka jest wynikiem generalnej klauzuli kompetencyjnej na rzecz gmin. Nie jest możliwe bowiem równoległe zawarcie generalnych klauzul odpowiedzialności publicznoprawnej na rzecz
dwóch różnych władz.
Podobnie jak w odniesieniu do gmin, powiat jest powołany przede wszystkim do realizowania zadań z zakresu administracji świadczącej oraz administracji orzeczniczej (zob. pkt 2.2.), co
znajduje odzwierciedlenie w strukturze tego rozdziału. Tej pierwszej postaci działań administracji zostały poświęcone pkt. 9.2. do 9.5., natomiast drugiej – 9.6. i 9.7.
Zakres przedmiotowy zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, właściwy dla powiatu, zawarty jest w art. 4 SamPowU, i składa się z następujących kategorii: gospodarka komunalna, utrzymanie dróg, powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, oświata
i wychowanie, kultura i kultura fizyczna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, porządek publiczny i bezpieczeństwo – oraz pozostałe.
Do powiatu, inaczej niż do gminy i samorządu województwa, nie ma zastosowania podział
zadań na zadania o charakterze dobrowolnym i obowiązkowym. Wobec enumeracji pozytywnej
zadań powiatowych, nie ma w powiecie takich zadań, których podjęcie zależy od woli władz
powiatu i posiadanych środków. Jeżeli wskazane w ten sposób zadania nie są podejmowane, to
tylko dlatego, iż nie ma takiej potrzeby.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Dodatkowo, odrębne ustawy mogą ustalać kolejne zadania powiatów.
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin, co potwierdza charakter gminy
jako podstawowej j.s.t., jednak możliwe jest przekazanie gminie przez powiat zadań z zakresu
właściwości powiatowej, na uzasadniony wniosek gminy. Przekazanie odbywa się na warunkach ustalonych w porozumieniu.
Odrębne ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do samorządu powiatowego jako
zadania z zakresu administracji rządowej. Podobnie jak w przypadku gmin, ustawy mogą nakładać na powiaty obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Ponadto, powiaty mogą zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych
z zakresu administracji rządowej.
Każdy powiat może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać porozumienia i umowy
z innymi podmiotami: gminami, innymi powiatami, a także z województwami w celu wyko-
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nywania swoich zadań. Jednak – inaczej niż gmina – powiat nie może prowadzić działalności
gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

9.2. Gospodarka komunalna. Drogi i obiekty powiatowe
9.2.1. Transport zbiorowy
Starosta wydaje, na podstawie ustawy z 2001 r. o transporcie drogowym, zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym
transporcie drogowym na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy. Wpływy z opłaty za
wydanie zezwolenia stanowią dochód powiatu. Powiaty koordynują rozkłady jazdy przewoźników, operujących na powiatowym rynku regularnych przewozów. Rada powiatu ustala ceny
urzędowe dla powiatowego transportu zbiorowego.
Władze powiatowe, na podstawie ustawy z 1997 r. o transporcie kolejowym, opiniują likwidację lub przejęcie linii kolejowej.

9.2.2. Drogownictwo
Powiaty są właścicielami i zarządcami dróg powiatowych, i obecnie jest to jedna z najważniejszych kompetencji samorządu powiatowego. Zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, który do bezpośredniego wykonywania zadań w tym zakresie powołuje najczęściej wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną, czyli zarząd dróg powiatowych.
Miasta na prawach powiatu są właścicielami i zarządcami wszystkich dróg publicznych
położonych w granicach tych miast. Wyjątek stanowią drogi ekspresowe i autostrady.
Ustawa z 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych określa, iż na cele drogowe (utrzymanie,
modernizację i rozbudowę) przeznacza się z budżetu państwa nie mniej niż 35% wpływów
z podatku akcyzowego od sprzedaży paliw. Z tej kwoty 60% środków przeznaczane jest na
drogi wojewódzkie, powiatowe i miast na prawach powiatu. Podziału dokonuje się według algorytmu ustalonego w rozporządzeniu RM.
Środki z podatku akcyzowego przekazywane są do budżetu powiatu jako część drogowa
subwencji ogólnej. Powiatom przysługują także dopłaty z budżetu państwa na cele oświetlenia
dróg powiatowych.
Powiat, oprócz zadań związanych z infrastrukturą drogową, ma również istotne kompetencje
dotyczące regulacji ruchu drogowego. Starosta zarządza ruchem na drogach gminnych i powiatowych, dokonuje rejestracji pojazdów, wydaje i zatrzymuje prawa jazdy kierowców, a także wydaje upoważnienia dla stacji kontroli do przeprowadzania badań pojazdów.
Drogownictwo, jako dziedzina wymagająca znacznych nakładów, może liczyć na zagraniczne środki pomocowe, np. w ramach programów PHARE i SAPARD oraz pożyczki z Banku
Światowego (zob. pkt. 10.1.3.2. i 10.1.3.3.). Infrastruktura drogowa wszystkich samorządów
może być wspierana w ramach środków kontraktów regionalnych, zawieranych pomiędzy rządem a samorządami województw.
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9.2.3. Geodezja i kartografia
Starosta jest organem w dziedzinie zasobów geodezyjno-kartograficznych. Należy do niego, zgodnie z PrGeodKart, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
w tym ewidencji gruntów i budynków (kataster), gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Starosta uzgadnia geodezyjną dokumentację projektową, w tym usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakłada
i aktualizuje mapy zasadnicze oraz opracowuje i prowadzi mapy i tabele taksacyjne, dotyczące
nieruchomości.
W ewidencji gruntów i budynków ustawa nakazuje wykazywać m.in. wartość nieruchomości.
Powszechna „taksacja” nieruchomości służy ustaleniu ich wartości. Kataster będzie bowiem stanowił w przyszłości podstawę do oparcia podatku od nieruchomości na wartości działki.
Przychodami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.
Do zadań starosty należy też: ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu
informacji o terenie, które są bezpłatnie udostępniane gminom.
Starosta wykonuje zadania w dziedzinie geodezji i kartografii przy pomocy geodety powiatowego. Starosta wydaje indywidualne decyzje z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

9.2.4.Budownictwo
Na podstawie PrBud, starosta jest organem administracji budowlanej. W tym zakresie jest
on organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę,
a także kontroli przestrzegania pozwoleń budowlanych oraz ewidencji wydawanych decyzji.
Kompetencje te mogą być przekazane, w drodze porozumienia, wójtom.

9.2.5.Ochrona środowiska
Rada powiatu dysponuje środkami powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Podstawą gospodarki finansowej tego funduszu jest jego roczny plan przychodów
i rozchodów, który uchwala rada powiatu. Środki powiatowego funduszu przeznacza się na
realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym
współfinansowanie inwestycji ekologicznych o charakterze ponadgminnym. Wpływy za składowanie odpadów w 10% trafiają do powiatowego funduszu tego powiatu, na którego obszarze
składowane są te odpady. Dochodami powiatowego funduszu jest też 10% wpływów z opłat
i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
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Rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. Podobnie jak w stosunku do
gminy, właściwy inspektor ochrony środowiska informuje zarząd powiatu o wynikach kontroli
obiektów o podstawowym znaczeniu dla terenu powiatu. W celu zapewnienia na obszarze powiatu należytej ochrony środowiska, radzie powiatu przysługuje prawo do podejmowania uchwał
w sprawie kierunków działania inspekcji ochrony środowiska.
Do starosty należy występowanie do właściwego inspektora ochrony środowiska z wnioskami dotyczącymi naruszeń ochrony środowiska. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska, starosta może wydać właściwemu organowi inspekcji ochrony środowiska polecenie
podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.
Na obszarze, na którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, starosta może – w drodze decyzji administracyjnej – nałożyć na jednostkę organizacyjną, której działalność to spowodowała, obowiązek prowadzenia pomiarów
stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.
Podobnie, starosta wydaje decyzje ustalające rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. Poprzez takie decyzje mogą być nakładane na jednostki organizacyjne dodatkowe obowiązki, wynikające z potrzeb ochrony powietrza
przed zanieczyszczeniem.
Starosta dokonuje, na podstawie pomiarów poziomu hałasu w środowisku, oceny warunków
akustycznych. Jeżeli hałas w środowisku przekracza dopuszczalny poziom, określa on w drodze
decyzji dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska.
Trzy powyższe kompetencje mają charakter zadań z zakresu administracji rządowej.
Starosta wydaje, na podstawie PrWod, pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie
z wód, ustala linie brzegowe oraz wydaje decyzje w sprawach indywidualnych, związanych
z korzystaniem z zasobów wodnych i użytkowaniem urządzeń wodnych.
Na podstawie PrGeolGórn, starosta wydaje koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli zostaną spełnione jednocześnie następujące warunki:
obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku
kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych. Udzielenie koncesji wymaga uzgodnienia z właściwym wojewodą oraz
właściwym organem nadzoru górniczego.
Starosta wydaje zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej
1000 ton rocznie oraz zezwolenia na usuwanie odpadów niebezpiecznych (z wyjątkiem odpadów szczególnie szkodliwych, co należy do kompetencji wojewody).
Starosta jest organem w sprawach dotyczących ochrony przyrody. Prowadzi rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz indywidualnych form ochrony przyrody. Wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia terenu, na którym znajduje się starodrzew. Sprawuje także kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie jej gospodarczego wykorzystania. Zadania te
należą do zadań z zakresu administracji rządowej.
Starosta, na podstawie ustawy z 1991 r. o lasach, wydaje nadleśnictwom opinie co do rocznego planu zalesiania gruntów nie należących do Skarbu Państwa (zalesianie ze środków funduszu leśnego).
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Starosta, zgodnie z prawem łowieckim z 1995 r., posiada kompetencje do wydawania zgód
na odstępstwa od zakazu chwytania zwierzyny, wydawania zezwoleń na posiadanie chartów lub
ich mieszańców oraz wydania nakazu wykonywania odłowu lub odstrzału redukcyjnego bądź
decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym. Do zadań z zakresu administracji rządowej należy też wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
Starosta wydaje karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Rejestruje sprzęt pływający, służący do połowu ryb. Rada powiatu, na wniosek starosty, może powołać Społeczną Straż
Rybacką.

9.2.6.Ogrody działkowe i wspólnoty gruntowe
Starosta, na podstawie PracOgrDziałkU, przekazuje nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu
Związkowi Działkowców grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe. Jest
to zadanie powiatu z zakresu administracji rządowej.
Starosta podejmuje, na podstawie ustawy z 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzje w sprawie obszarów wspólnot gruntowych i przekazania im mienia.

9.3. Oświata i wychowanie. Kultura, biblioteki, muzea oraz kultura fizyczna
9.3.1. Oświata i wychowanie
Do zadań powiatu w dziedzinie oświaty i wychowania należy prowadzenie: szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami
integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, z wyjątkiem szkół i placówek
o znaczeniu regionalnym. Powiaty prowadzą placówki oświatowo-wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, oraz placówki kształcenia ustawicznego
i placówki kształcenia praktycznego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej
oraz kwalifikacji zawodowych.
Powiaty prowadzą poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne,
udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego.
Samorząd powiatowy ma jednak przede wszystkim obowiązek prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, takich jak: licea profilowane i licea uzupełniające, szkoły zawodowe, szkoły
policealne. Powiat prowadzi również profilowane szkoły ponadgimnazjalne, np. rolnicze, leśne, artystyczne.
Do kompetencji powiatów należy również udzielanie zezwoleń na zakładanie i likwidację
przez osoby fizyczne i prawne niepublicznych szkół analogicznego typu do tych, których pro-
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wadzenie jest zadaniem własnym powiatu. Ma on obowiązek prowadzenia ewidencji takich szkół.
Zarówno publicznym, jak i niepublicznym szkołom powiat może udzielać dotacji. Może on zakładać i prowadzić zakłady doskonalenia i kształcenia nauczycieli, a także biblioteki pedagogiczne.
Jednostki te muszą świadczyć usługi o zasięgu powiatowym. Oczywiście zadania te w przypadku
podjęcia ich wykonywania przez powiat stają się zadaniami własnymi tego samorządu.
Przepisy prawne nie zabraniają powiatom zakładania i prowadzenia szkół takiego typu, których prowadzenie nie należy do zadań własnych danego samorządu.
Środki na wykonywanie zadań oświatowych przez powiaty pochodzą z części oświatowej
subwencji ogólnej dla powiatów. Zasady podziału pieniędzy pomiędzy poszczególne j.s.t. określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Powiaty prowadzą placówki edukacyjne jako swoje jednostki budżetowe.

9.3.2. Kultura, biblioteki, muzea oraz kultura fizyczna
Zadania w sferze kultury, na podstawie OrgProwKultU, należą do obowiązkowych zadań
własnych powiatu. Mogą być one realizowane przez instytucje kultury prowadzone przez powiat, co w miastach na prawach powiatu oznacza prowadzenie m.in. domów kultury, teatrów,
galerii czy oper. Powiat może też dofinansowywać i wspierać obywatelskie inicjatywy kulturalne albo powierzyć wykonywanie tych zadań innym niepublicznym podmiotom.
Powiat, na podstawie BiblU, prowadzi przynajmniej jedną bibliotekę powiatową. Zadania
powiatowej biblioteki publicznej może, na podstawie porozumienia, wykonywać wojewódzka
lub gminna biblioteka publiczna, umiejscowiona na obszarze powiatu. Wszystkie biblioteki
samorządowe mogą zawierać porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie
wspólnego wypełniania zadań bibliotecznych.
Powiat może też, na podstawie MuzeaU, tworzyć i prowadzić muzea powiatowe.
Zadania w zakresie kultury fizycznej, na podstawie KultFizU, są zadaniami własnymi powiatu. Prowadzi on instytucje działające w sferze kultury fizycznej oraz może dofinansowywać
kluby sportowe. Prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej z siedzibą na terenie powiatu.

9.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
9.4.1. Ochrona zdrowia
Do zadań samorządu powiatowego należy prowadzenie szpitali mających poprzednio charakter rejonowy, tj. obsługujących kilka gmin. Powiat zapewnia swoim mieszkańcom podstawową opiekę medyczną typu zamkniętego. W każdym powiecie powinien istnieć szpital powiatowy, w którym funkcjonują przynajmniej cztery podstawowe oddziały.
Podstawową formą, w jakiej funkcjonuje szpital powiatowy, jest samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej (z.o.z.), wyposażony w osobowość prawną. Gospodaruje on samo-

166

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 1-2

dzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i innymi składnikami
majątkowymi. Może też posiadać własny majątek (zarówno otrzymany, jak i zakupiony). Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego z.o.z. może
być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez podmiot, który zakład utworzył.
Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu, który zakład utworzył.
Na majątek samodzielnego publicznego z.o.z. składa się fundusz założycielski i fundusz
zakładu. Ten pierwszy to wartość części mienia komunalnego wydzielonej zakładowi, a fundusz zakładu to wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz
założycielski zwiększają dotacje z budżetu na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego
sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów j.s.t. na cele rozwojowe z.o.z. oraz dary, mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego z.o.z. jest plan finansowy, ustalany przez
kierownika zakładu. Podmiot, który utworzył publiczny z.o.z. (przede wszystkim j.s.t.), może
pozbawić zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub
podziału albo przekształcenia zakładu, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie.
W przypadku likwidacji samorządowego publicznego z.o.z., jego własny majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.
Samorząd, który utworzył publiczny z.o.z., decyduje o przeznaczeniu majątku w wypadku likwidacji samodzielnego publicznego z.o.z.
ZOZU kompleksowo reguluje zasady organizacyjne świadczenia usług medycznych, standardy tych usług, kwalifikacje zawodowe pracowników sektora medycznego oraz zasady ich
wynagradzania. Ustawa określa również zasady kontroli placówek medycznych. Zasady finansowania usług medycznych określa PowszUbezpZdrU.
Zgodnie z tym aktem, prawo do „bezpłatnego” korzystania z usług medycznych przysługuje
osobom objętym powszechnym, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Późniejsze skorzystanie z usług bezpłatnych musi więc być uprzednio opłacone stosowną składką. Ubezpieczonymi na podstawie PowszUbezpZdrU są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP oraz cudzoziemcy, przebywający na terytorium RP na podstawie wizy
pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu..
Usługi należne ubezpieczonym to świadczenia określone w przepisach ustawowych, służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielane w przypadku choroby,
urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Ubezpieczenie zdrowotne realizowane jest przez specjalne instytucje, zwane kasami chorych.
Kasy chorych gromadzą środki finansowe, zarządzają nimi oraz zawierają umowy o świadczenie
wymienionych wyżej usług medycznych osobom ubezpieczonym – członkom danej kasy chorych
– z placówkami i osobami, które takie usługi świadczą. Ubezpieczeni, a najczęściej płatnicy (pracodawcy ubezpieczonych), wpłacają do kas chorych składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do niektórych świadczeń medycznych dopłaca też budżet państwa. W przypadkach przewidzianych ustawą,
ubezpieczeni współuczestniczą w kosztach świadczeń medycznych, wnosząc dodatkowe opłaty.
Podstawą finansowania działalności samodzielnych publicznych z.o.z. jest właśnie zapłata za
zakontraktowane przez kasy chorych świadczenia medyczne, opłacane ze składek powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, samodzielne publiczne z.o.z. mogą być finansowane z:
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1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy
odrębne stanowią inaczej,
2) środków na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo
Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,
3) działalności gospodarczej, nie związanej z działalnością podstawową (np. wynajem pomieszczeń),
4) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na
realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób
wykonujących zawody medyczne, inwestycje (w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury
i sprzętu medycznego), a także na cele związane ze stanami klęski żywiołowej lub z wykonywaniem zobowiązań międzynarodowych oraz inne cele szczególne. Dotacje te przyznaje podmiot,
który utworzył samodzielny publiczny z.o.z.
Samodzielny publiczny z.o.z. sam decyduje o podziale zysku, ale też we własnym zakresie
pokrywa ujemny wynik finansowy. Jednak ujemny wynik finansowy nie może być podstawą do
zaprzestania działalności przez z.o.z., jeżeli jego dalsze istnienie jest uzasadnione jego celami
i zadaniami, a inny zakład nie może przejąć tych zadań i zapewnić nieprzerwanego sprawowania opieki zdrowotnej nad ludnością. Wówczas samorząd, który utworzył dany samodzielny
z.o.z., podejmuje uchwałę o pokryciu ujemnego wyniku zakładu ze środków publicznych. W tej
sytuacji może on określić formę finansowania zakładu w przyszłości.
Jeżeli prowadzenie zakładu w formie samodzielnego publicznego z.o.z. byłoby niecelowe
lub przedwczesne, publiczny z.o.z. utworzony przez j.s.t. może być prowadzony także w formie
jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje podmiot,
który utworzył zakład, po dokonaniu analizy zakresu i charakteru działalności z.o.z. w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych określonego obszaru lub określonej grupy ludności oraz po dokonaniu oceny możliwości pozyskiwania przez z.o.z. dodatkowych środków finansowych. Warunkiem jest tu jednak nieograniczanie praw ludności do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
określonych w przepisach.
Powiat dzieli z innymi j.s.t. oraz z administracją rządową zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom. Corocznie 1% wpływów z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przeznaczane jest na leczenie odwykowe i inne
formy rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te dzielone są pomiędzy odpowiednie
jednostki administracji rządowej, samorządy województw i powiaty.

9.4.2. Pomoc społeczna
Zadania powiatu w sferze pomocy społecznej określone są w PomSpołU. Organy powiatu
mogą powierzać ich wykonanie organizacjom społecznym, Kościołowi katolickiemu i innym
kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym oraz wspierać je w tym finansowo.

168

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 1-2

Do zadań własnych powiatu należy: organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pomoc osobom bezdomnym (tym, które trwale zerwały związki z gminą, na
terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność), prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz doradztwo metodyczne. Podstawą tych działań
powinna być powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i pomoc uchodźcom. Powiat przyznaje oraz wypłaca świadczenia dla bezdomnych (warunek, jak wyżej) oraz pokrywa koszty opieki zdrowotnej nad nimi, przyznaje świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze oraz pomaga uchodźcom. Powiat organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
Do zadań tych należy też utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Centrum to wykonuje zadania zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i zadania
własne powiatu. Jest ono samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną
bezpośrednio zarządowi powiatu i wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
Kierownik centrum, powoływany i odwoływany przez zarząd powiatu, może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
Powiat jest odpowiedzialny za prowadzenie tzw. interwencji kryzysowej, czyli za całodobowe świadczenie usług psychologicznych, prawnych i innych, niezbędnych dla ofiar przemocy
i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Jest to zadanie mające na celu głównie
zapobieganie takim sytuacjom i osłabianie ich negatywnych skutków.
Starosta lub, z jego upoważnienia, kierownik powiatowego centrum i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydają decyzje administracyjne w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu.
Zadania z zakresu pomocy społecznej powiat finansuje z dotacji celowej z budżetu państwa.

9.4.3.Pomoc osobom niepełnosprawnym
RehZawNiepełnU nakłada na powiat wiele zadań z zakresu poprawy warunków życia oraz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Powiat jest zobowiązany do opracowania powiatowego programu poprawy warunków życia
oraz programu pomocy przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i tworzenia dla nich ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Realizacja tego ostatniego zadania może być powierzona
umownie innym podmiotom. Rehabilitacja niepełnosprawnych jest jednym z zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ma ono podejmować też działania zmierzające do ograniczenia
skutków niepełnosprawności i likwidacji barier, utrudniających osobom niepełnosprawnym
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
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Środki na te zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (szerzej zob. pkt 11.6.3.), według algorytmu zawartego w rozporządzeniu RM. Algorytm
ten skonstruowany jest w taki sposób, by uwzględniał liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkałych w danym powiecie oraz liczbę osób niepełnosprawnych bez pracy.
Starosta jest zobowiązany do udzielania niepełnosprawnym bezrobotnym pożyczek na działalność gospodarczą i rolniczą oraz do refundowania pracodawcom części kosztów związanych
z ich zatrudnieniem.
W powiecie powołuje się zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Są one
organami orzekającymi w pierwszej instancji.

9.5. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
Główny ciężar realizacji zadań z tego zakresu, określonych w ZatrBezrobU, przypadł samorządowi powiatowemu. Są one wykonywane przez powiatowe urzędy pracy, wchodzące w skład
powiatowej administracji zespolonej. Kierownika powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia. W sprawach związanych
z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
w postępowaniu administracyjnym organem właściwym jest starosta.
Powiaty prowadzą pośrednictwo pracy. Polega ono na udzielaniu pomocy bezrobotnym
i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Jest ono nieodpłatne dla osób z niego
korzystających.
Ponadto, powiatowe urzędy pracy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, rejestrują
bezrobotnych, przedstawiają im propozycje zatrudnienia, szkolą ich i realizują inne formy mające na celu ich aktywizację zawodową. W urzędach tych wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych,
prowadzi poradnictwo zawodowe oraz informację zawodową dla bezrobotnych i innych osób
poszukujących pracy. Starosta wydaje decyzje w sprawach o uznanie danej osoby za bezrobotną
oraz przyznanie lub pozbawienie prawa do zasiłku, a także wydaje zezwolenia i zgody w sprawach dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców, na podstawie kryteriów ustalonych przez samorząd województwa.
Do zadań samorządu powiatowego należy też podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu. Powiat powinien aktywizować lokalny rynek pracy, inicjować tworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz udzielać pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek.
W tym ostatnim zakresie ustawa nakłada na powiat obowiązek ścisłej współpracy z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Powiat powinien również inicjować
i finansować prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Współdziała on z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności w zakresie rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Powiat otrzymuje środki finansowe na prowadzenie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy. Pieniądze są dzielone zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu RM. Z Funduszu Pracy udziela się bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności na własny
rachunek, a pracodawcom – na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych.
RM określa, w drodze rozporządzenia, powiaty lub gminy zagrożone szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym. W tych j.s.t., na podstawie odrębnych przepisów, mogą być stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu ograniczenia
bezrobocia i jego skutków. Przy określaniu takich powiatów lub gmin RM jako podstawowe
kryteria przyjmuje stopę bezrobocia oraz przewidywany jej wzrost. Powiatom lub gminom zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym mogą być przyznawane dotacje
z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych, jako zadania własne gmin i powiatów, w systemie robót publicznych.

9.6. Porządek publiczny i bezpieczeństwo – powiatowe służby, inspekcje i straże
9.6.1. Powiatowe służby, inspekcje i straże – kwestie wspólne
Administracja powiatowa zbudowana jest na zasadzie zespolenia. Powiatową administrację
zespoloną tworzą: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu, oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Służbami, inspekcjami i strażami powiatowymi są: Policja,
Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Weterynaryjna oraz Nadzór Budowlany. Starosta jest
zwierzchnikiem kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. W tej roli, w uzgodnieniu
z wojewodą, powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej (co ma np. miejsce w odniesieniu do komendantów Policji i Straży Pożarnej).
Ponadto, starosta zatwierdza programy działania oraz uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu.
Jednostki organizacyjne służb i inspekcji – komendy i inspektoraty – należą do administracji
rządowej, jednak z punktu widzenia finansowego są powiatowymi jednostkami budżetowymi.
Zwierzchnictwo starosty nad kierownikami służb, inspekcji i straży nie ma charakteru służbowego, gdyż służbowo podlegają oni, zgodnie z regulacjami odpowiednich ustaw, właściwym
kierownikom służb wojewódzkich (np. wojewódzkiemu komendantowi Policji). Zwierzchnictwo starosty ma charakter ogólny, co przejawia się w ponoszeniu przez niego odpowiedzialności polityczno-prawnej. Od prawidłowego bowiem wykonywania nałożonych zadań zależy akceptacja starosty przez radę powiatu i miejscowe społeczeństwo.
Starosta nie może wydawać kierownikom służb powiatowych konkretnych rozkazów działania i poleceń służbowych, lecz może określać wiążące wytyczne, to jest wydawać tzw. polecenia osiągnięcia celu, określając tą drogą pożądany stan porządku publicznego i bezpieczeństwa
zbiorowego, o uzyskanie którego chodzi, lub wskazując zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, które mają być wyeliminowane. Sposób wykonywania tych poleceń jest kwestią pragmatyczną, wynika z przepisów ustaw szczególnych i jego ustalenie nie należy do starosty, lecz do
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właściwego komendanta (kierownika) powiatowej służby, inspekcji czy straży, w ramach tzw.
uznania policyjnego.
Starosta może w drodze porozumienia z wojewodą przejąć niektóre zadania inspekcji, nie
posiadających powiatowych jednostek organizacyjnych, np. Inspekcji Ochrony Środowiska,
Służby Konserwacji Zabytków, Inspekcji Ochrony Roślin, Inspekcji Nasiennej.

9.6.2. Finansowanie służb, inspekcji i straży
Finansowanie powiatowych służb, inspekcji i straży jest w całości oparte na dotacjach celowych z budżetu państwa, które muszą być wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Takie rozwiązanie należy uznać za tymczasowe, do czasu ustalenia obowiązujących standardów np. co do
liczby funkcjonariuszy określonych służb, odpowiadających danej liczbie mieszkańców. Dopiero ich ustalenie pozwoli na przeniesienie źródeł finansowania służb, inspekcji i straży do
dochodów podatkowych powiatu czy subwencji ogólnej, należnej powiatowi. Umożliwi to powiatowi prowadzenie bardziej elastycznej i kreatywnej polityki w tych dziedzinach, a także
pozwoli na stworzenie kryteriów oceny władz powiatowych w zakresie należytego wykonywania kontroli nad służbami policyjno-inspekcyjnymi. Wydatkowanie środków z dotacji celowych
na służby, inspekcje i straże powiatowe podlega ogólnej procedurze budżetowej.
Mienie służące wykonywaniu zadań powiatowych służb i inspekcji jest mieniem Skarbu
Państwa.

9.6.3. Policja
Działanie Policji, jako umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego, uregulowane jest w PolU.
Do kompetencji rad powiatu należy uchwalanie powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – jako organ administracji rządowej – powołuje komendant wojewódzki Policji, w porozumieniu ze starostą. W razie braku tego porozumienia, po upływie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów do uzgodnienia ze starostą, komendant wojewódzki powołuje na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) oficera
Policji wskazanego przez wojewodę.
Powiaty mogą dofinansowywać ze swojego budżetu działania Policji. Na wniosek rady powiatu, starosta może zawrzeć porozumienie z wojewodą (zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji) o pokryciu kosztów utrzymania dodatkowych etatów policjantów, tzw. dzielnicowych. Porozumienia takie są zawierane na minimum 5 lat.

9.6.4. Państwowa Straż Pożarna
Działania straży pożarnej, określone w OchrPpożU i PSPU, polegają na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
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żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Straż Pożarna wykorzystywana jest również
w sytuacji katastrof budowlanych, wypadków drogowych, a także w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przed niebezpiecznymi zwierzętami.
W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, do zadań powiatu należy: prowadzenie analiz
i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń miejscowych, analizowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na jego terenie. Jest on odpowiedzialny za budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, oraz służb,
inspekcji i straży biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu, a także za
organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania miedzy podmiotami uczestniczącymi w tych działaniach.
Rada powiatu rozpatruje, raz w roku lub na każde żądanie, informację powiatowego komendanta Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na podstawie tych informacji, rada powiatu określa istotne dla społeczeństwa powiatu zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego.
Komendanta powiatowego (miejskiego) Straży Pożarnej – jako organ administracji rządowej – powołuje komendant wojewódzki Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą. Starosta
może żądać od powiatowego komendanta Straży Pożarnej podjęcia działań, mających na celu
usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Powiat może ze swoich środków dofinansowywać działania Straży Pożarnej.

9.6.5. Inspekcja Sanitarna
Powiatowa Inspekcja Sanitarna, działająca na podstawie InspSanU, jest powołana do nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej,
higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne. Inspekcja Sanitarna sprawuje ten nadzór w celu ochrony zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności
w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Powiatowy Inspektor Sanitarny powoływany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego z udziałem starosty. Zadania swoje wykonuje przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej
zakładem opieki zdrowotnej. Stacja sanitarno-epidemiologiczna może być prowadzona w formie jednostki budżetowej.
Po zmianie InspSanU od dnia 1 stycznia 2002 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny nie należy
już do administracji zespolonej. Władze powiatu utraciły w zasadzie wszystkie swoje upraw-
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nienia w tym zakresie. Jedynie rada powiatu co najmniej raz w roku rozpatruje informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.

9.6.6. Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, na czele z powiatowym lekarzem weterynarii, jako
organem administracji rządowej, sprawuje, na podstawie InspWetU, nadzór i kontrolę lecznic
i przychodni weterynaryjnych. W razie stwierdzenia uchybień, powiatowy lekarz może zamknąć
weterynaryjne zakłady zdrowotne.
Powiatowy lekarz weterynarii sprawuje także nadzór nad jakością żywienia zwierząt.
W razie stwierdzenia zepsucia paszy, zarządza jej zniszczenie, czasowe zajęcie albo poddanie
zabiegom uzdatniającym.
Starosta zezwala na utworzenie na terenie powiatu ogrodu zoologicznego.

9.6.7. Nadzór Budowlany
W zakresie nadzoru budowlanego organem administracji rządowej, na podstawie PrBud,
jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Inspektor ten jest powoływany i odwoływany przez starostę spośród trzech kandydatów, zgłoszonych przez inspektora wojewódzkiego.
Do zadań powiatowego inspektora należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
prawa budowlanego, kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz współdziałanie z organami kontroli
państwowej.
Inspektor ma prawo wstępu do kontrolowanego obiektu budowlanego, na teren budowy oraz
na teren zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.
Starosta może wydać inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi, spowodowanego budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych.

9.6.8. Zarządzanie kryzysowe
Powiat jest zasadniczym stopniem wykonawczym w systemie zarządzania kryzysowego. Skoncentrowane są na nim podstawowe środki przewidziane dla podejmowania doraźnych akcji ratowniczych, a także instrumenty niezbędne do uruchamiania jednostek i oddziałów, wykorzystywanych
w sytuacjach kryzysowych. Organem odpowiadającym za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego jest starosta, który dysponuje odpowiednimi instrumentami.
Dotychczas podstawowymi aktami w tym zakresie były: dekret z 1953 r. o świadczeniach
w celu zwalczania klęsk żywiołowych oraz ustawa z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
RP, w rozdziale o obronie cywilnej. Są to przepisy przestarzałe (podstawowy dekret pochodzi
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z 1953 r.!), dziesiątki razy nowelizowane, sprzeczne między sobą i niedostosowane do obecnego modelu ustrojowego oraz poziomu rozwoju technicznego i technologicznego. W 2001 r.
Sejm przyjął ustawę o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym, jednak Prezydent RP
odmówił jej podpisania.

9.7. Pozostałe zadania powiatu
9.7.1. Reprezentacja w stosunku do nieruchomości należących do Skarbu Państwa
Na podstawie GospNierU, starosta reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Orzeka on o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zarówno w stosunku do gruntów powiatowych, jak i gruntów Skarbu
Państwa.

9.7.2 Administracja statusu osobowego
Starosta, na podstawie ustawy z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, orzeka o zmianie imion
i nazwisk oraz ustala ich pisownię.

9.7.3.Ochrona konsumentów
Zadaniem powiatu, na podstawie ustawy z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
jest ochrona praw i interesów konsumentów, realizowana przy pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Celem jego działania jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do
przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz wykonywanie innych zadań i podejmowanie innych inicjatyw na rzecz poprawy stanu ochrony ich praw. Możliwe jest porozumienie kilku powiatów i powołanie wspólnego rzecznika konsumentów, co
uzasadnione jest w szczególności dla miast na prawach powiatu i powiatów mających siedzibę w tym mieście.

9.7.4. Nadzór nad stowarzyszeniami, zbiórki publiczne
Starosta prowadzi, na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1989 r., nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie powiatu.
Na podstawie ustawy z 1933 r. o zbiórkach publicznych, wydaje on zezwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub
jego części, obejmującej więcej niż jedną gminę.
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Rozdział 10
Samorząd województwa
Samorząd województwa, działając na podstawie SamWojU, jest regionalną wspólnotą samorządową największej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju, powiązaną
w sposób naturalny więzami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, zdolną do wykonywania zadań publicznych (szerzej zob. pkt. 2.2.2. i 2.4.).
Zadania samorządu województwa dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią
zadania związane z szeroko rozumianym rozwojem regionalnym, natomiast druga obejmuje
zadania określane doktrynalnie mianem „administracja świadcząca”.
W tych dwóch obszarach zadania samorządu wykonywane są po części przy pomocy innych organów wykonawczych. W zakresie ochrony zdrowia istotne kompetencje należą do
kas chorych, czyli ich zarządów i rad, a w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli jego zarządu
i rady nadzorczej.

10.1. Rozwój regionalny
Rozwój regionalny jest głównym zadaniem realizowanym przez samorząd województwa.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 SamWojU, na politykę rozwoju województwa składają się następujące
elementy:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji
zadań z zakresu użyteczności publicznej,
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji,
7) wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
Z określeniem „polityka rozwoju regionalnego” wiąże się kilka innych pojęć, których zrozumienie jest niezbędne dla dalszych rozważań. Do podstawowych należą:
1) polityka interregionalna, czyli usystematyzowane oddziaływanie na obszary będące wyodrębnionymi, ponadlokalnymi jednostkami terytorialnego podziału administracyjnego kraju
(regiony); politykę interregionalną prowadzi państwo, poprzez działania podejmowane przez
rząd centralny oraz jego agendy, w tym także terenowe,
2) polityka intraregionalna, czyli usystematyzowane oddziaływanie na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, zachodzące na obszarze regionu; politykę intraregionalną prowadzą
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samorządowe władze regionu, poprzez działania podejmowane przez organy województwa
oraz ich agendy, czyli polityką intraregionalną jest polityka rozwoju regionu,
3) polityka przestrzenna, czyli usystematyzowane oddziaływanie władz publicznych na przestrzenne zachowania podmiotów gospodarujących, niezależne od istniejących podziałów
administracyjnych; na politykę przestrzenną państwa składają się działania podejmowane
przez rząd centralny oraz jego agendy, w tym także terenowe; politykę tę prowadzą także na
swoim terenie samorządowe władze regionalne i lokalne (zob. pkt 8.2.10. i pkt 10.2.6.).

10.1.1. Programowanie rozwoju regionalnego
Do podstawowych instrumentów programowania rozwoju regionalnego zalicza się:
1) strategię rozwoju województwa, powiązaną z wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego,
2) programy wojewódzkie,
3) kontrakt wojewódzki,
4) umowy wykonawcze w stosunku do kontraktu wojewódzkiego.
Podstawowym aktem samorządu województwa, mającym określać cele rozwoju regionalnego, jest strategia rozwoju województwa (zob. pkt 7.2.4.2.). Przy formułowaniu tej strategii,
a także przy realizacji polityki rozwoju województwa, samorząd województwa współpracuje z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi,
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
Ponadto, samorząd województwa, wykonując działania związane z programowaniem zadań
wojewódzkich, może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami
innych państw, zwłaszcza sąsiednich. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram
opracowania strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich, uwzględniając w szczególności zadania poszczególnych organów samorządu województwa przy ich formułowaniu.
Strategia rozwoju województwa realizowana jest przez programy wojewódzkie, które precyzują – określone w strategii – cele, przedsięwzięcia, czas ich realizacji oraz udział w nich
innych podmiotów. Zatwierdzona przez samorząd województwa strategia i programy wojewódzkie nie są prawem miejscowym ani nawet aktami kierownictwa wewnętrznego. Wynika to
z ustrojowej samodzielności poszczególnych j.s.t., które nie są podporządkowane jakiemukolwiek innemu samorządowi.
Samorząd województwa w związku z realizacją strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich:
1) zawiera kontrakt wojewódzki z RM na podstawie odrębnej ustawy,
2) występuje o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programie wojewódzkim,
3) może wykorzystywać również środki przedakcesyjne i fundusze strukturalne UE oraz inne
międzynarodowe i krajowe źródła finansowania.
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10.1.2. Formy realizacji rozwoju regionalnego
Wdrażanie postanowień strategii wojewódzkiej i programów wojewódzkich odbywa się na
podstawie RozwRegU. Określa ona zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie RM i organów administracji rządowej z samorządem województwa. Ustawa określa zasady i tryb podejmowania działań mających na celu rozwój regionalny, konkretyzuje instytucje wspierające ten rozwój oraz ustala treść i tryb zawierania i wykonywania kontraktu wojewódzkiego.
Istotnymi instrumentami przewidzianymi przez tę ustawę są: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, kontrakty wojewódzkie oraz programy wsparcia.
Wspieranie rozwoju regionalnego przez administrację centralną następuje wówczas, gdy
jego celem jest:
1) rozwój poszczególnych obszarów kraju, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców
oraz poziomu zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych,
2) stwarzanie warunków dla podnoszenia konkurencyjności wspólnot samorządowych,
3) wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów kraju oraz wyrównanie szans obywateli państwa, bez względu na miejsce zamieszkania, a także zmniejszanie
zacofania obszarów słabo rozwiniętych i mających najmniej korzystne warunki rozwoju.
Jednak realizacja powyższych celów musi być zgodna z:
1) wymogami wynikającymi z potrzeb wzmocnienia spójności gospodarczej i integralności
terytorialnej Polski jako państwa jednolitego (unitarnego),
2) potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowanymi na mocy odrębnych ustaw,
3) wymogami ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury.
Wspieranie rozwoju regionalnego realizowane jest przy przyjęciu następujących założeń:
1) ustawa budżetowa zawiera co roku limity finansowe na realizację kontraktów wojewódzkich, przy czym podlegają one analizie pod kątem efektów uzyskanych w latach poprzednich, przy uwzględnieniu:
– informacji uzyskanych od stron kontraktu,
– sprawozdań z wykonanych zadań,
– informacji na temat zgodności z programem wsparcia planów działań agencji i funduszy
celowych,
2) dopuszczalne są zmiany kontraktów za zgodą obu stron, a także dopuszczalne jest rozwiązanie i wypowiedzenie kontraktów.
Wsparcie z budżetu państwa może być przekazane na zadania ujęte w kontrakcie wojewódzkim, które mogą dotyczyć wyłącznie:
1) rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacji gospodarczych, transferu technologii,
2) restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierającej się na zasadach zrównoważonego rozwoju,
3) tworzeniu nowych, stałych miejsc pracy,
4) inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiającej warunki realizowania inwestycji gospodarczych,
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5) przedsięwzięć z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,
6) przedsięwzięć z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
7) inwestycji poprawiających stan środowiska,
8) rozwoju instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomagania działań
samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych,
9) studiów i badań niezbędnych do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego,
10) innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego.
Samorząd województwa, ubiegając się o wsparcie państwa dla podjętych działań, zawartych w strategii województwa, występuje z wnioskiem konkretyzującym zadania, które zamierza zrealizować. Minister ds. spraw rozwoju regionalnego uwzględnia ten wniosek, a zadania,
które uzyskały poparcie rządu, umieszcza w rozporządzeniu RM, zawierającym program wsparcia. Minister zawiadamia marszałka województwa o podjęciu rokowań, które powinny zakończyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Samorząd nie
może odmówić, jeżeli rząd zażąda, podjęcia rokowań w celu zawarcia kontraktu lub jego zmiany. Analogicznie – rząd nie może odmówić, jeżeli samorząd zażąda, podjęcia rokowań w celu
zmiany kontraktu. Strony kontraktu ustalają regulamin prowadzenia rokowań, w tym w szczególności tryb rozstrzygania kwestii spornych. Rząd jest obowiązany do udzielania samorządowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem kontraktu, natomiast samorząd jest obowiązany do udzielania rządowi informacji o sytuacji ekonomicznej województwa
oraz beneficjentów kontraktu.
Beneficjentami polityki rozwoju regionalnego są j.s.t., głównie samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny, instytucje lokalne i regionalne, podmioty państwowe, których wspieranie stanowi integralny element realizowanych programów rozwojowych, oraz osoby fizyczne
i prawne. Wyżej wymienione podmioty, jako odbiorcy dotacji, są zobowiązane do przestrzegania
przepisów i wykonywania obowiązków związanych z jej otrzymaniem. Będą one odpowiadały za
wybór bezpośrednich wykonawców inwestycji i dostawców usług i towarów oraz za wykonywanie wszelkich zaplanowanych i finansowanych działań, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów rozwoju regionalnego, w tym za gromadzenie odpowiedniej dokumentacji i danych,
pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji projektu. Indywidualne wsparcie dla podmiotów gospodarczych będzie dopuszczalne w ramach polityki rozwoju regionalnego jedynie przy
zachowaniu zasad konkurencji, przewidzianych w przepisach PomPublU.
Po zakończeniu rokowań strony przystępują do podpisania kontraktu wojewódzkiego.
Jako umowa określająca zadania ustalone przez strony prowadzonych negocjacji, powinien on
zawierać następujące elementy:
1) okres obowiązywania kontraktu,
2) zadania objęte kontraktem,
3) tryb i harmonogram wykonania zadań, a także zasady nadzoru nad ich wykonywaniem,
4) określenie podmiotów uprawnionych,
5) łączne nakłady na wykonanie zadań objętych kontraktem oraz zakres, sposób i źródła sfinansowania tych zadań,
6) sposób i termin rozliczeń finansowych,
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7) zakres i tryb sprawozdawczości,
8) zasady oceny i sposób kontroli wykonania zadań, w tym kontroli finansowej,
9) postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu lub finansowaniu
zadań,
10) zasady i tryb rozwiązywania sporów oraz zaspokajania roszczeń stron kontraktu, w tym
roszczeń finansowych,
11) zasady wypowiadania i zmiany kontraktu,
12) zasady i tryb zaspokajania roszczeń podmiotów uprawnionych w przypadku zmiany lub
rozwiązania kontraktu,
13) tryb powoływania, skład i zadania wojewódzkiego komitetu monitorującego, oceniającego efektywność i jakość wprowadzania kontraktu.
Dotychczasowy model dotowania zadań rozwoju regionalnego opierał się na umieszczeniu danego zadania w budżecie państwa, w dotacjach celowych bądź w dotacjach na inwestycje
długoletnie. Obecny model jest całkowicie odmienny. Zadania wyznaczane są na poziomie regionalnym i finansowane przez zawarty kontrakt wojewódzki. Jedyne wyjątki, jakie przewiduje
ustawa – finansowanie zadań rozwoju regionalnego poza kontraktem wojewódzkim – polegają
na realizacji:
1) programów interwencyjnych w przypadkach klęsk żywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych, w szczególności na rynku pracy i w gospodarce,
2) programów pilotażowych testujących nowe rozwiązania i instrumenty rozwoju regionalnego,
3) programów doradczych i informacyjnych, zwiększających zdolność przyjmowania budżetowego wsparcia dla programów wojewódzkich.
Finansowanie tych zadań następuje w trybie przewidzianym w FinPublU.
Zarząd województwa odpowiada za formułowanie i realizację polityki rozwoju w województwie, w szczególności za programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie województwa oraz za monitorowanie i nadzór nad całością działań podejmowanych na rzecz rozwoju. Zadania te obejmują przygotowanie strategii rozwoju oraz programów wojewódzkich. Ponadto, zarząd przygotowuje wniosek do RM o zawarcie kontraktu wojewódzkiego. Sejmik województwa wyznacza główne kierunki polityki intraregionalnej, poprzez uchwalenie strategii
rozwoju regionalnego, programu wsparcia dla województwa, oraz zatwierdza kontrakt wojewódzki. Na poziomie regionalnym działania podejmowane w zakresie rozwoju regionalnego
wymagają zaopiniowania przez samorząd lokalny, gospodarczy, środowiska naukowe itd. Ponadto, sejmik powołuje regionalny komitet sterujący, zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, który powinien wypełniać funkcję doradczą
w stosunku do zarządów województw w zakresie rozwoju regionalnego i realizacji kontraktu
oraz poszczególnych programów wojewódzkich. W skład tego komitetu powinni wchodzić:
przedstawiciele zarządu województwa, wojewody, gmin, powiatów, środowisk gospodarczych,
środowisk pracowniczych i innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. W zakresie wykonywania kontraktu wojewódzkiego przewidziane jest powołanie wojewódzkiego
komitetu monitorującego, którego zadaniem jest:
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1) opiniowanie i rekomendowanie do realizacji projektów przygotowanych i przedstawionych
przez przyszłych beneficjentów,
2) wydawanie opinii dotyczących zgodności realizowanego kontraktu, programu wojewódzkiego ze strategią województwa.
Monitoring i rozliczenie wykonania kontraktu odbywa się na podstawie FinPublU, głównie
w zakresie badania prawidłowości wydatkowania przekazanych środków z budżetu państwa.
Inna jest natomiast sytuacja w zakresie merytorycznego monitoringu i oceny działań w ramach
polityki regionalnej. RozwRegU przewiduje monitorowanie realizacji kontraktów wojewódzkich i utworzenie w tym celu sieci komitetów monitorujących. W programie wsparcia szczegółowo reguluje się zadania, skład i zasady działania komitetów oraz wskaźniki monitorowania.
Wymóg stosowania jednolitego systemu zasad i procedur postępowania dotyczy wszystkich
instytucji i benificjentów rozwoju regionalnego. System monitorowania opiera się na systemie
sprawozdawczości, przygotowanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
uwzględniającym następujące elementy:
1) regularne sprawozdania, relacjonujące przebieg wykonywania zadań w okresach kwartalnych i sześciomiesięcznych, sporządzane przez służby wojewodów i samorządu województwa oraz instytucji wdrażających,
2) raporty pisane przez niezależnych ekspertów, relacjonujące wyniki ocen przeprowadzanych
przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po zakończeniu,
3) programy badawcze, uruchamiane w celu dostarczenia dogłębnej wiedzy o wspieraniu polityki regionalnej.
Monitoring realizacji Narodowej Strategii będzie prowadzony na dwóch poziomach – krajowym i regionalnym. Krajowy Komitet Monitorujący Rozwój Regionalny będzie opiniował realizację rozwoju regionalnego wdrażanego w województwach, w tym kontraktów wojewódzkich wdrażanych w ramach NSRR. Na szczeblu regionalnym powołany zostanie wojewódzki
komitet monitorujący, na czele którego stanie wojewoda. Za nadzór nad sposobem prowadzenia
monitoringu działań na poziomie beneficjentów odpowiadać będzie minister ds. rozwoju regionalnego oraz upoważnieni wojewodowie.
System monitoringu ma zapewnić także monitorowanie pośrednich i zewnętrznych efektów,
będących wynikiem realizacji programów i projektów. W jego ramach podjęte zostaną obserwacje i ocena zmian wywołanych przez każde z realizowanych przedsięwzięć. Na zakończenie
warto podkreślić, iż mimo postanowień ustawowych, kontraktem nie zostały objęte żadne środki funduszy celowych i agencji rządowych.
Formą działalności związanej „organicznie” z rozwojem regionalnym jest podejmowanie
przez samorząd województwa współpracy międzynarodowej i interregionalnej.
Zgodnie z art. 172 Konstytucji, j.s.t. mają prawo do zrzeszania się i przystępowania do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, a także współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Zasady korzystania przez j.s.t. z wyżej
wymienionych uprawnień zostały uregulowane jednolicie dla wszystkich stopni samorządu terytorialnego w ustawie z 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Samorząd województwa, zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 SamWojU, podejmując decyzję o przystąpieniu do
zrzeszenia regionalnego, musi się kierować następującymi zasadami:
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1) przestrzegania polskiego ustawodawstwa, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) poszanowania polityki zagranicznej państwa polskiego,
3) poszanowania międzynarodowych zobowiązań RP,
4) zachowania zakresu zadań i kompetencji samorządu województwa.
Samorząd województwa posiada kompetencję do podejmowania współpracy zagranicznej na podstawie uchwały, określającej priorytety współpracy zagranicznej województwa i uwzględniającej:
1) główne cele współpracy zagranicznej,
2) priorytety geograficzne przyszłej współpracy,
3) zamierzenia co do przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
Może być ona podjęta za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych. Priorytety
współpracy samorządu województwa nie zostały zaliczone do aktów prawa miejscowego i tym
samym nie są ogłaszane w dzienniku urzędowym województwa. Są one jednak podstawą, upoważniającą zarząd do podejmowania dalszych czynności: prawnych – w postaci zawierania
umów czy podpisywania listów intencyjnych, oraz faktycznych, związanych z kontaktami bezpośrednimi. Powyższe uchwały pozostają pod nadzorem administracji rządowej: ministra właściwego do spraw administracji publicznej i ministra spraw zagranicznych.
Przytoczona ustawa wprowadza określone ograniczenia swobody kształtowania tej współpracy oraz określa procedurę postępowania m.in. samorządu województwa w zakresie podejmowanych przedsięwzięć. W przypadku przystąpienia do zrzeszenia, do najważniejszych ograniczeń swobody samorządu województwa należy zaliczyć:
1) zakaz przekazania na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w nim członków wykonywania zadań publicznych samorządu województwa,
2) zakaz przekazania nieruchomości lub majątkowych praw na dobrach niematerialnych przysługujących samorządowi województwa.
Procedura przystępowania do zrzeszenia międzynarodowego obejmuje następujące etapy:
1) podjęcie przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do zrzeszenia,
2) przekazanie przez samorząd województwa uchwały ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, za pośrednictwem wojewody, z dołączonymi:
– statutem zrzeszenia, do którego zamierza wstąpić, lub innym dokumentem ustalającym
zasady działania tego zrzeszenia,
– listą jego członków,
– „Priorytetami współpracy zagranicznej województwa”,
3) uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych, mającej charakter decyzji
administracyjnej,
4) przystąpienie do zrzeszenia,
5) przedłożenie przez zarząd województwa wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informacji o przystąpieniu do zrzeszenia, wraz
z dokumentem świadczącym o członkostwie jednostki w zrzeszeniu.
Współpraca interregionalna polega na podejmowaniu działań przewidzianych prawem w zakresie wspólnego wykonywania zadań własnych samorządu województwa lub powierzania tych
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zadań innym j.s.t. Samorząd województwa może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych (szerzej zob. pkt 3.1.).

10.1.3. Środki pomocowe Unii Europejskiej
Coraz większe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski mają środki pomocowe
Unii Europejskiej. Unia Europejska programuje fundusze europejskie w horyzoncie wieloletnim,
a obecny okres programowania dotyczy siedmiu lat: 2000-2006. Poczynając od roku 2000 Unia
Europejska zwiększyła wsparcie dla Polski w ramach pomocy przedakcesyjnej z 203 mln euro rocznie (poziom do końca roku 1999) do około 920 mln euro rocznie. W przyszłości, gdy Polska przystąpi do Unii Europejskiej, będzie otrzymywała co roku w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności kilka miliardów euro (szersza informacja zob. www.ukie.gov.pl).
Rozporządzenie Rady 1266/999 z 21 czerwca 1999 r. dotyczące koordynacji pomocy
w ramach strategii przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej określiło podstawy pomocy przedakcesyjnej dla krajów kandydackich w latach 2000.
Nie tylko skala pomocy dla krajów kandydackich znacząco rośnie, ale zostają uruchomione
dwa nowe instrumenty – ISPA i SAPARD, natomiast udoskonalony program PHARE ma koncentrować się na priorytetach związanych z przyjmowaniem acquis communautaire oraz finansowaniu inwestycji mających na celu pomoc krajom kandydackim w jak najszybszym osiągnięciu zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Rozporządzenie to zakłada koordynację oraz spójność pomocy przyznawanej przy zastosowaniu trzech wymienionych instrumentów. Wsparciu rolnictwa oraz rozwojowi obszarów wiejskich służy instrument SAPARD. Projekty inwestycyjne w sferze ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową będą finansowane z instrumentu ISPA. Program PHARE koncentruje się na
zasadniczych priorytetach związanych z przyjęciem acquis communautaire oraz na finansowaniu tych przedsięwzięć w obszarach ochrony środowiska, transportu oraz rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, które stanowią niewielką, ale niezbędną część zintegrowanych programów rekonstrukcji przemysłu lub rozwoju regionalnego. Pomoc na realizację projektów lub
przedsięwzięć finansowanych w ramach pomocy przedakcesyjnej może być przyznana tylko
z jednego instrumentu, a kraje-beneficjenci będą partycypować w finansowaniu inwestycji.
Programy przedakcesyjne Unii Europejskiej mają dwie misje, którymi są:
1) doprowadzenie dziesięciu krajów kandydackich Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w Unii Europejskiej,
2) przygotowanie w krajach kandydackich Europy Środkowej i Wschodniej mechanizmów
i umiejętności, umożliwiających korzystanie przez te państwa po akcesji z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatyw Wspólnoty.
Pierwsza misja jest adresowana przede wszystkim do administracji centralnej, która musi
zrealizować na poziomie całego kraju wiele trudnych działań dostosowawczych. Dlatego środki służące jej realizacji są uruchamiane przede wszystkim na poziomie centralnym. Druga misja
służy zbudowaniu umiejętności posługiwania się wszystkimi czterema funduszami strukturalnymi (Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym,
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Europejskim Funduszem Orientacji i Gwarancji Rolnictwa – Sekcja Orientacji, Instrumentem
Finansowym dotyczącym Rybołówstwa), Funduszem Spójności oraz Inicjatywami Wspólnoty.
Znaczenie tych funduszy dla rozwoju regionalnego wymaga zaangażowania układu samorządowego, przede wszystkim zarządów województw, w te przygotowania.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dokumentach strategicznych (Wstępny Narodowy Plan
Rozwoju na lata 2000-2002 oraz Polska – Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006),
zaakceptowanymi przez Komisję Europejską, około 15% środków przedakcesyjnych będzie uruchamiane w Polsce na poziomie województw, czyli w sposób zdecentralizowany. Dotyczy to programu PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej
w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie uruchomione około 30% środków funduszy europejskich.
10.1.3.1. Zasady dostępu do środków pomocowych
Aby pozyskać środki przedakcesyjne, Polska została zobowiązana do podjęcia programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i regionalnego w sposób zbliżony do obowiązującego
w krajach członkowskich Unii. Pierwszym dokumentem był przygotowany w 1999 roku Wstępny
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-2002 (WNPR). Horyzont czasowy tego opracowania
wynikał z obowiązującego wtedy założenia, że Polska przystąpi do Unii Europejskiej w roku
2003 i stanie się wówczas beneficjentem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Po
przyjęciu przez Komitet Integracji Europejskiej, 22 grudnia 1999 roku dokument ten został
przekazany do Komisji Europejskiej, stanowiąc podstawę uruchamiania pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla Polski.
Dokument ten składa się z ośmiu części, zatytułowanych:
1) wprowadzenie,
2) podstawowe uwarunkowania i problemy rozwoju,
3) założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego państwa w perspektywie średnioi długookresowej,
4) cele i priorytety polityki spójności społeczno-gospodarczej do roku 2002,
5) wstępny narodowy plan rozwoju jako element procesu integracji europejskiej. Powiązanie
WNPR z „Partnerstwem dla Członkostwa” i „Narodowym programem przygotowań do członkostwa w UE”,
6) rola i przewidywany udział PHARE, ISPA oraz SAPARD w realizacji narodowej strategii
rozwoju,
7) kierunki, harmonogram i indykatywny plan finansowy interwencji PHARE w przebieg procesów rozwojowych w województwach w latach 2000-2002,
8) ogólny plan finansowy WNPR na lata 2000-2002.
Tekst WNPR uzupełniają dwa aneksy, w których przedstawiono: mapy i tabele statystyczne
oraz symulacje podstawowych makroproporcji gospodarczych do 2002 roku.
W układzie funkcjonalnym, w odniesieniu do celów strategii rozwoju określonych w strategii finansów publicznych i koncepcji średniookresowego rozwoju gospodarczego, główne osie
rozwoju Polski na lata 2000-2002 można sklasyfikować na podstawie zasad przygotowywania
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strategii rozwoju dla regionów objętych Celem 1 polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zgodnie
z tą metodologią, sformułowano sześć zasadniczych osi rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz najważniejsze kierunki działań (priorytety), proponowane do realizacji w ich ramach:
1) poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług – kierunki działań to: wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych
sektorów przemysłu, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost innowacyjności,
2) przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich – kierunki
działań to: rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich, rozwój i różnicowanie
działalności gospodarczej, poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,
inwestycje w gospodarstwach rolnych, dostosowania w zakresie instytucjonalnym,
3) integracja polskiej gospodarki poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych – podstawowe kierunki działań to: modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej, poprawa dostępności portów morskich, rozbudowa portów lotniczych,
4) tworzenie warunków trwałego, zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych – podstawowe kierunki działań to: poprawa jakości dróg powierzchniowych, poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności, poprawa jakości
powietrza, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania,
racjonalna gospodarka odpadami,
5) rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia – podstawowe kierunki działań to: reforma systemu
edukacji, rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego małych i średnich przedsiębiorców, doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku
pracy, rozwój kadr administracji i promocja dialogu społecznego,
6) wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów – podstawowe kierunki działań to: rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji, rozwój zasobów ludzkich, wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją, rozwój międzynarodowej
współpracy regionów.
Następnie zostały scharakteryzowane przedsięwzięcia inwestycyjne, które będą finansowane z trzech funduszy przedakcesyjnych: ISPA, SAPARD i PHARE, w ramach poszczególnych
osi rozwojowych i najważniejszych kierunków działań. Ostatnia z wymienionych osi rozwojowych ma szczególne znaczenie dla województw, bowiem w jej ramach będzie finansowana
szeroka paleta przedsięwzięć dotyczących rozwoju regionalnego.
Mając na uwadze znaczne opóźnienie w poziomie rozwoju Polski, wyrażone wielkością
produktu krajowego brutto na mieszkańca, stopniowe osiąganie spójności gospodarczej i społecznej uznano za jeden z priorytetów okresu przedakcesyjnego. Znaczenie spójności gospodarczej i społecznej będzie rosło w związku ze stworzeniem nowych instrumentów przedakcesyjnych i zaangażowaniem znacznej części środków PHARE w programy mające na celu zmniejszenie nierówności pomiędzy regionami. W „Partnerstwie dla Członkostwa” zdefiniowano najważniejsze zadania w zakresie funduszy europejskich: rozwijanie struktur i procedur administracyjnych, mechanizmów monitorowania i ewaluacji (oceny), rozwój krajowej polityki spójności społecznej i gospodarczej pod kątem zmniejszania różnic w poziomie PKB na mieszkań-
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ca wewnątrz kraju w porównaniu ze średnią dla UE oraz przygotowanie do wdrażania programów regionalnych i Inicjatyw Wspólnoty.
Realizacja tych priorytetów będzie możliwa dzięki wdrażaniu programu PHARE w regionach zidentyfikowanych we Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju. Udział szczebli centralnego, regionalnego i lokalnego w realizacji programu wzmocni administrację odpowiedzialną
za politykę regionalną, poprzez praktyczne rozwijanie zdolności niezbędnych dla przyszłego
uczestnictwa w programach strukturalnych UE. Wdrażanie programu będzie się wiązało z koniecznością wypracowania mechanizmów monitorowania i kontroli finansowej zaangażowanych środków, zgodnych z mechanizmami obowiązującymi przy wdrażaniu funduszy strukturalnych. Współfinansowanie programu przez polską stronę będzie wymagało montażu finansowego środków z budżetu państwa i budżetów samorządów, a także zaangażowania w proces
współfinansowania sektora prywatnego, co również jest warunkiem wstępnym przyszłej partycypacji w polityce spójności.
W WNPR przedstawiono rolę poszczególnych programów przedakcesyjnych w realizacji
narodowej strategii rozwoju. Polska dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia konkurencyjności gospodarki w warunkach Wspólnego Rynku musi przeznaczać znaczne środki publiczne i prywatne na inwestycje w dziedzinach rozwojowych. W najbliższych latach środki przedakcesyjne PHARE, SAPARD i ISPA są więc bardzo
istotnym, a w niektórych sferach (polityka regionalna) głównym elementem polityki rozwoju
i integracji europejskiej.
Fundusze programów przedakcesyjnych pozwolą na wydatne zwiększenie inwestycji w tych
obszarach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia osiągania wewnętrznej i zewnętrznej
spójności społeczno-gospodarczej. Odnosi się to szczególnie do infrastruktury transportowej,
rozwoju obszarów wiejskich i restrukturyzacji rolnictwa, rozwoju regionalnego, rozwoju zasobów ludzkich oraz ochrony środowiska. Ważne jest przy tym zapewnienie komplementarności
pomiędzy trzema instrumentami przedakcesyjnymi, zwłaszcza regionalnym komponentem
PHARE a programami SAPARD i ISPA. W procesie programowania szczególna uwaga zostanie zwrócona na wzajemne uzupełnianie się działań, podejmowanych w ramach każdego z tych
instrumentów, tak aby ich oddziaływanie w jak największym stopniu przyczyniało się do zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej Polski z Unią Europejską.
10.1.3.2. PHARE II
Program PHARE jest najbogatszy ze względu na wielkość środków (około 400 mln euro
średniorocznie). Program ten jest najważniejszy dla wspierania rozwoju regionalnego, bowiem
w jego ramach jest uruchamiany komponent PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza,
w ramach którego finansowane będzie około 35% całości środków, z przeznaczeniem na przygotowanie w województwach niezbędnych umiejętności w zakresie dwu najważniejszych funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
W WNPR przedstawiono założenia interwencji PHARE w przebieg procesów rozwojowych
w województwach. Biorąc pod uwagę fakt, że cała Polska spełnia kryteria Celu 1 (obszary
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o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego) polityki strukturalnej UE, regionalne
inwestycje współfinansowane z programu PHARE powinny jeszcze przed wstąpieniem Polski
do UE objąć wszystkie województwa. Pozwoli to na ukształtowanie we wszystkich województwach zdolności absorpcyjnej i praktycznej umiejętności programowania, monitorowania oraz
kontroli środków przeznaczonych na rozwój regionalny z funduszy strukturalnych i budżetu
państwa. Aczkolwiek działania z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego (wsparcie przygotowania programów operacyjnych, zwiększenie możliwości monitorowania, ewaluacji i kontroli
finansowej, zwiększenie partycypacji społecznej w realizacji polityki regionalnej) będą prowadzone we wszystkich województwach, począwszy już od roku 2000, to jednak wysokość udostępnianych corocznie środków inwestycyjnych na politykę rozwoju regionalnego, zarówno
z zasobów programu PHARE oraz ze środków na jego współfinansowanie, nie pozwala na przygotowanie i realizację zintegrowanych regionalnych programów operacyjnych jednocześnie we
wszystkich województwach.
Z tego względu zaproponowano, aby województwa Polski w latach 2000-2002 kolejnymi
grupami wchodziły do programu PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza. Podstawowymi
kryteriami powinny być: niski poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, mierzony poziomem PKB na mieszkańca, skala problemów społeczno-gospodarczych, wynikająca z przeprowadzonych programów restrukturyzacji sektorowej, niski poziom spójności przestrzennej, mierzony wskaźnikiem bezrobocia, ocena faktycznej zdolności poszczególnych województw do
programowania, monitorowania i realizacji programów rozwoju regionalnego. Zaproponowano, aby regionalnymi programami operacyjnymi objąć:
– w roku 2000 województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i warmińsko-mazurskie,
– w roku 2001 województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie
i świętokrzyskie,
– w roku 2002 pozostałe województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.
Indykatywna kalkulacja alokacji środków z programu PHARE na poszczególne województwa została obliczona za pomocą wskaźnika syntetycznego, uwzględniającego liczbę ludności
oraz poziom PKB na mieszkańca. Jednocześnie założono, że każde województwo otrzyma taką
samą kwotę środków, niezależnie od czynników strukturalnych i demograficznych. Wagi składowe wskaźnika syntetycznego przyjęto następujące: podstawa bazowa, niezależna od czynników strukturalnych i demograficznych – 40%, liczba mieszkańców – 50%, PKB na mieszkańca
– 10%. Konstrukcja wskaźnika syntetycznego zapewnia zwiększone alokacje dla województw
mniejszych oraz relatywnie uboższych.
Faktycznie proces uruchamiania w Polsce programu PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza przebiega z pewnymi odchyleniami w stosunku do założeń WNPR. W roku 2000 program ten został podjęty w pięciu zaproponowanych wcześniej województwach. W roku 2001
beneficjentami stały się obok tych pięciu województw trzy inne regiony: kujawsko-pomorski,
łódzki oraz świętokrzyski.
Rola zarządu województwa w zakresie programu PHARE – Spójność Społeczno-Gospodarcza jest istotna, w szczególności oznacza to odpowiedzialność za programowanie, realizację
celów na poziomie regionalnym oraz nadzór merytoryczny nad realizacją programu w województwie. Zadanie to obejmuje m.in.: przygotowanie wojewódzkiego programu operacyjnego
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przygotowanie listy projektów do realizacji w ramach jego poszczególnych komponentów,
w zgodzie ze strategią rozwoju regionalnego województwa i na podstawie rekomendacji regionalnego komitetu sterującego, oraz nadzór merytoryczny nad działalnością instytucji regionalnych i lokalnych, wdrażających w województwie projekty w ramach programu PHARE. Zarząd
województwa współpracuje z wojewodą przy przygotowaniu rocznych raportów na temat realizacji programu.
Zarząd województwa jest odpowiedzialny za organizację sekretariatu regionalnego komitetu sterującego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem
posiedzeń oraz sprawozdań z obrad komitetu. Regionalny komitet sterujący jest powoływany
i działa pod przewodnictwem marszałka. Podstawowym celem powołania regionalnych komitetów sterujących jest zapewnienie szerokiego udziału grup społecznych w działaniach konsultacyjnych, koordynacyjnych i programujących, związanych z realizacją programu.
Komitet jest ciałem doradczym, formułującym rekomendacje w zakresie działań zarządu
województwa ukierunkowanych na realizację celów wojewódzkich programów operacyjnych.
Do zadań komitetu należy w szczególności:
1) opiniowanie i rekomendowanie zarządowi województwa projektu wojewódzkiego programu operacyjnego rozwoju regionalnego,
2) opiniowanie i rekomendowanie zarządowi województwa propozycji kryteriów, zasad i instrumentów wdrażania programu operacyjnego,
3) ocena i rekomendowanie zarządowi województwa wybranych projektów, które otrzymają
współfinansowanie z programu PHARE (przygotowanych i przedstawionych przez potencjalnych beneficjentów),
4) opiniowanie i rekomendowanie zarządowi województwa propozycji zmian w postanowieniach wojewódzkiego programu operacyjnego rozwoju regionalnego.
W skład komitetu wchodzą przedstawiciele: zarządu województwa, administracji rządowej
w województwie, samorządów powiatów i gmin, środowisk gospodarczych i pracowniczych,
innych instytucji publicznych, organizacji społecznych, działających na terenie województwa,
oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
W każdym województwie jest powoływany regionalny komitet monitorujący, któremu przewodniczy wojewoda lub jego przedstawiciel. Przedstawiciel zarządu województwa jest członkiem regionalnego komitetu monitorującego.
10.1.3.3. SAPARD
Rozporządzenie Rady 1268/99 z 21 czerwca 1999 r. w sprawie pomocy Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej, w okresie przedakcesyjnym, ustanowiło instrument
SAPARD. Celem programu jest przyczynianie się do wdrożenia acquis communautaire w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwiązywanie priorytetowych i specyficznych problemów w celu trwałego dostosowania sektora rolnego i obszarów wiejskich w krajach kandydujących. Zgodnie z priorytetami określonymi przez państwa kandydujące, wsparcie na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich może dotyczyć następujących kierunków:
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– inwestycji w gospodarstwach rolnych,
– poprawy sytuacji w przetwórstwie i marketingu artykułów rolnych i rybołówstwa,
– poprawy w działaniu struktur kontroli jakości, weterynaryjnej i fitosanitarnej, na rzecz jakości żywności i dla ochrony konsumenta,
– metod produkcji rolnej, służących ochronie środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu
wiejskiego,
– rozwoju i zróżnicowania działalności gospodarczej w celu zapewnienia wielokierunkowej
działalności i alternatywnych dochodów,
– wprowadzenia systemu zastępstw w gospodarstwach rolnych oraz systemu usług w zakresie
zarządzania gospodarstwami,
– tworzenia grup producentów,
– odnowy i rozwoju wsi i zabudowań wiejskich oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich,
– poprawy jakości gruntów oraz scalania gruntów,
– tworzenia i uaktualniania systemu rejestru gruntów,
– doskonalenia szkolenia zawodowego,
– rozwoju i doskonalenia infrastruktury na obszarach wiejskich,
– gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie,
– gospodarki leśnej, wraz z zalesianiem terenów rolniczych, inwestycji w prywatnych gospodarstwach leśnych oraz przetwórstwa i marketingu produktów leśnych,
– pomocy technicznej wraz z ekspertyzami, wspierającymi przygotowanie i monitorowanie
programu oraz kampanie informacyjne.
Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia, działania na rzecz rolnictwa i obszarów
wiejskich są przedmiotem planu. Plan ten obejmuje okres do siedmiu lat, i zawiera:
– ilościowy opis obecnej sytuacji, wskazujący na różnice, braki i potencjał rozwojowy, główne rezultaty wcześniejszych działań podejmowanych przy pomocy Wspólnoty, zaangażowane środki finansowe oraz dostępne wyniki oceny działań,
– opis proponowanej strategii, jej określone ilościowo cele, wybrane priorytety i zasięg geograficzny,
– ocenę wstępną, obrazującą przewidywane skutki ekonomiczne, społeczne i skutki dla środowiska przyrodniczego, wraz z wpływem programu na zatrudnienie,
– wstępną ogólną tabelę finansową, podsumowującą środki finansowe krajowe, wspólnotowe
i, w odpowiednich przypadkach, prywatne, przewidziane dla każdego z priorytetowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich,
– wstępny profil finansowy na każdy rok objęty okresem programowania, według wszystkich
źródeł zapewniających wkład finansowy do programu,
– w stosownych przypadkach, informacje na temat potrzeb związanych z dodatkowymi ekspertyzami, szkoleniem i pomocą techniczną przy przygotowaniu, przyjęciu lub przystosowaniu rozważanych środków,
– nazwy właściwych władz i instytucji odpowiedzialnych za realizację programu, wraz z agencją
płatniczą,
– określenie „beneficjentów końcowych”, którymi mogą być organizacje, przedsiębiorstwa
publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za prowadzenie odpowiednich działań,
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– opis działań podjętych w celu wdrożenia planów, a w szczególności schematy pomocy, wraz
z elementami koniecznymi do zastosowania reguł konkurencji,
– postanowienia zapewniające prawidłowe wdrożenie programu, wraz z monitorowaniem,
oceną i określeniem ilościowym wskaźników oceny oraz sposobami realizacji kontroli
i stosowaniem sankcji,
– wyniki konsultacji i ustalenia przyjęte w celu włączenia właściwych władz i instytucji,
a także odpowiednich partnerów gospodarczych, społecznych oraz związanych z ochroną
środowiska.
Program SAPARD jest najuboższym z programów przedakcesyjnych (około 170 mln euro
średniorocznie) oraz tylko częściowo dotyczy sfery polityki regionalnej Unii Europejskiej, w podstawowej swojej części służąc przygotowaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. W Polsce
odpowiedzialność za program SAPARD została zlokalizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rząd polski zaproponował scentralizowany mechanizm uruchamiania środków programu, w którym wiodącą rolę, jako agencja zarządzająca, pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z szesnastoma oddziałami terenowymi. Dlatego zarządy województw nie mają
do spełnienia żadnej znaczącej roli w procesie uruchamiania tego instrumentu.
10.1.3.4. ISPA
Rozporządzenie Rady 1267/99 z 21 czerwca 1999 r. ustanowiło Instrument Przedakcesyjnej
Polityki Strukturalnej (ISPA). Program ISPA ma za zadanie przygotowanie krajów kandydackich do członkostwa w obszarze spójności ekonomicznej i społecznej dotyczącej polityki ochrony
środowiska i polityki transportowej. Tak więc ISPA to quasi Fundusz Spójności. Pomoc ISPA
powinna wspierać cele określone w narodowych programach poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawy sieci infrastruktury technicznej. W ramach programu ISPA mogą być
finansowane duże przedsięwzięcia, całkowity koszt każdego projektu powinien zasadniczo
wynosić nie mniej niż 5 mln euro.
Program ISPA jest jedynym programem przedakcesyjnym, uruchamianym w układzie pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wielkość środków programu (od 320 do 380 mln euro
średniorocznie) oznacza, że w skali rocznej liczba projektów nie przekracza liczby województw.
Dodatkowo, decyzje inwestycyjne podjęte dla lat 2000 i 2001 uniemożliwiają wprowadzanie
nowych projektów w kolejnych latach okresu przedakcesyjnego, bowiem środki muszą zostać
skoncentrowane na wybranych wcześniej inwestycjach. Fundusz Spójności, do którego przygotowuje instrument ISPA, jest zarządzany w krajach członkowskich w sposób scentralizowany.
Dlatego w uruchamianiu tego programu rola zarządów województw jest niewielka, nawet jeśli
inwestycje realizowane na obszarze poszczególnych województw mają istotne konsekwencje
regionalne. Program ISPA jest koordynowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
a selekcja projektów odbywa się na podstawie przesłanek europejskich i krajowych, a nie regionalnych. Projekty transportowe dotyczą bowiem transeuropejskich sieci infrastrukturalnych,
a projekty środowiskowe przede wszystkim przedsięwzięć dotyczących czystości wód, za każdym razem rozwiązujących problemy ponad 100 tysięcy mieszkańców.
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10.1.3.5. Inne instrumenty pomocowe Unii Europejskiej
W związku z uruchomieniem, poczynając od roku 2000, programów przedakcesyjnych, UE
zasadniczo zmodyfikowała swoje podejście do innych instrumentów pomocowych. Można je
zaliczyć do trzech grup: programy transgraniczne, programy horyzontalne i wielonarodowe oraz
programy wspólnotowe.
UE uruchomiła program PHARE–CBC dla wspierania współpracy transgranicznej wzdłuż
granic zewnętrznych Unii (Niemcy), a następnie rozszerzyła jego zakres także na współpracę
pomiędzy krajami kandydackimi (Czechy, Litwa i Słowacja). Beneficjentami mogą być podmioty zlokalizowane w jednostkach przygranicznych typu NTS III. Unia dąży do integracji tego
segmentu pomocy z programem PHARE–Spójność Społeczno-Gospodarcza, czego wyrazem
powinno stać się przeniesienie odpowiedzialności za PHARE–CBC do kompetencji ministra
właściwego w sprawach rozwoju regionalnego i zintegrowanie z innymi komponentami programu PHARE–Spójność Społeczno-Gospodarcza w latach 2002-2003.
Rola programów horyzontalnych i wielonarodowych systematycznie zmniejsza się. Programy horyzontalne miały na celu pomoc organizacjom pozarządowym w krajach kandydackich.
Ich najważniejszymi beneficjentami były organizacje pozarządowe oraz j.s.t. Programy wielonarodowe w ostatnich latach koncentrowały się na wspieraniu współpracy transgranicznej pomiędzy krajami kandydackimi oraz między krajami kandydackimi i Wspólnoty Niepodległych
Państw. Generalnie zakłada się, że spełniły one swoją misję, a działania tego typu będą w przyszłości elementem oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programy wspólnotowe powstają z inicjatywy władz Unii i przeznaczone są generalnie
dla państw członkowskich. W krajach członkowskich UE ich celem jest wzmacnianie współpracy między państwami piętnastki. Są one planowane przez Komisję Europejską wspólnie
z krajami członkowskimi i finansowane z oddzielnych składek członkowskich. Są one
z zasady zarządzane bezpośrednio przez Komisję. Kraje kandydackie, w tym Polska, zostały zaproszone do uczestnictwa w programach wspólnotowych. Ich beneficjentami mogą
być między innymi j.s.t. Do listy tych programów, dostępnych dla krajów kandydackich po
zapłaceniu składki, można zaliczyć: SOKRATES II, Leonardo da Vinci, Młodzież dla Europy, Kultura 2000, V Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego, ALTENER II,
SAVE II. Uczestnictwo w tych programach jest, zdaniem Komisji Europejskiej, dowodem
dojrzałości do członkostwa.
Należy również zauważyć, że środki pomocowe dostępne są również z innych źródeł,
w szczególności z wielu programów: polskich (np. Polish Know How Fund – www.knowhow.org.pl i międzynarodowych, zwłaszcza amerykańskich (jak np. Ecolinks – www.ecolinks.org, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl Poland America and Ukraine Cooperation Initative – www.pauci.org, o których pełniejszą informację zawierają publikacje zamieszczone w wykazie literatury pod nr 15 i nr 16.

Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP

191

10.2. Zadania w zakresie administracji świadczącej
10.2.1. Ochrona zdrowia
Zadania samorządu województwa w tym zakresie wynikają z aktów prawnych wskazanych w pkt. 8.4.1. oraz 9.4.1., a także z następujących ustaw:
1) ustawy z 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy,
2) ustawy z 1977 r. o służbie medycyny pracy,
3) ustawy z 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4) ustawy z 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych,
5) ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
6) ustawy z 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
7) ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza,
8) ustawy z 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9) ustawy z 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
10) ustawy z 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
11) ustawie z 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Do najważniejszych zadań samorządu województwa realizowanych przez jego organy, składających się na prowadzenie polityki zdrowotnej, zalicza się:
1) tworzenie, prowadzenie, przekształcenie i likwidację z.o.z., w tym zakładów psychiatrycznych,
2) ustalenie listy z.o.z. uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz indywidualnych praktyk lekarskich,
3) promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej, mającej na celu ukazywanie szkodliwości narkomanii,
4) tworzenie i prowadzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
5) tworzenie i prowadzenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
6) realizowanie wojewódzkiego programu profilaktyki antyalkoholowej, w tym prowadzenie
całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia,
7) określanie zasad ustalania wysokości opłat za pobyt w sanatoriach uzdrowiskowych znajdujących się na terenie województwa.
Formy, w jakich samorząd województwa wykonuje zadania w przedmiotowym zakresie,
należy zaliczyć do działań organizatorskich, a także stanowienia aktów prawa miejscowego.
Samorząd województwa wykonuje zadania dotyczące prowadzenia bezpośredniej opieki zdrowotnej przy pomocy samodzielnych publicznych z.o.z (przychodnie, poradnie, szpitale), natomiast poprzez radę regionalnej kasy chorych, kasa chorych sprawuje nadzór nad finansowaniem kontraktowanych usług w podległych jej jednostkach służby zdrowia. Nadzór ten obejmuje również inne placówki medyczne, świadczące usługi zakontraktowane na rzecz regionalnej
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kasy chorych. Do najważniejszych kompetencji rady kasy chorych, wybieranej przez sejmik
województwa, należy:
– uchwalanie planu finansowego oraz przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych,
– rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności zarządu kasy chorych,
– podejmowanie uchwał dotyczących majątku kasy chorych, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
– rozpatrywanie skarg i wniosków ubezpieczonych.
Zarząd kasy chorych, wybierany przez radę kasy chorych, prowadzi negocjacje w sprawie
kontraktowania usług medycznych, zawierania umów, kontroluje ich wykonanie oraz może
wypowiedzieć zawarte kontrakty.

10.2.2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kompetencje samorządu województwa w tym zakresie wynikają z aktów prawnych wskazanych w pkt. 8.3.2. oraz 9.3.2., a także z następujących ustaw:
1) ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) ustawy z 1987 r. o kinematografii.
Do najważniejszych zadań samorządu województwa realizowanych przez jego organy, składających się na prowadzenie polityki kulturalnej, sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną oraz zapewnianie ochrony dóbr kultury, należy:
1) prowadzenie regionalnych (wojewódzkich) instytucji kultury, w tym oper, teatrów, filharmonii, muzeów i bibliotek publicznych, a także samorządowych instytucji filmowych i kinematograficznych,
2) gromadzenie akt samorządowych jednostek organizacyjnych w składnicach akt i prowadzenie archiwów zakładowych,
3) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Wykonywanie zadań odbywa się w postaci działań organizatorskich i zarządzających, bowiem
samorząd województwa jest organem założycielskim powyżej wskazanych instytucji, mających
postać samorządowych instytucji kultury albo samorządowych jednostek budżetowych.

10.2.3. Ochrona środowiska
Kompetencje samorządu województwa w tym zakresie wynikają z aktów prawnych wskazanych w pkt. 8.2.13. oraz 9.2.5., a także z następujących ustaw:
1) ustawy z 1963 r. o substancjach trujących,
2) ustawy z 1991 r. o ochronie przyrody,
3) ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
4) ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt,
5) ustawy z 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz oceny oddziaływania na środowisko,
6) ustawy z 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
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7) ustawy z 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania,
8) ustawy z 2001 r. o odpadach.
Do najważniejszych kompetencji samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska należy zaliczyć:
1) prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska przez rozmieszczenie środków produkcji w sposób jak najmniej dla niego szkodliwy, zapewnienie w przygotowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej wymaganej ochrony elementów przyrodniczych oraz
przywracanie ich do właściwego stanu, jeżeli w jej wyniku utraciły swoją wartość użytkową, dbałości o walory krajobrazowe środowiska, stosowanie w działalności gospodarczej
technologii i rozwiązań technicznych stwarzających jak najmniejsze zagrożenie lub uciążliwości dla środowiska, instalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie
niezbędnych pomiarów, wykorzystanie gospodarcze odpadów i ścieków, ich skuteczne
unieszkodliwienie lub likwidację,
2) opracowywanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska, zapewniającego niezbędne warunki do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska,
3) przyjmowanie opłat za użytkowanie środowiska, określanie wysokości opłat podwyższonych
w razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązku ich uiszczenia, przechowywanie wykazów zawierających dane dotyczące zanieczyszczeń w publicznie dostępnym rejestrze,
4) uchwalanie rocznych planów przychodów i rozchodów, będących podstawą gospodarki
finansowej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, oraz składanie corocznej informacji o ich działalności przez zarządy województw ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz sejmikowi województwa,
5) opracowywanie wojewódzkiego programu gospodarki odpadami, będącego częścią składową wojewódzkiego planu ochrony środowiska,
6) podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody i jej popularyzacja,
7) przygotowanie programu upowszechniającego przepisy ustawy o ochronie zwierząt wśród
rolników,
8) uwzględnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska w aktach prawnych i dokumentach związanych z gospodarowaniem przestrzenią,
9) dysponowanie środkami terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych,
10) udostępnianie informacji związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, m.in. na temat:
przepisów, projektów polityk, strategii, planów lub programów, oraz udostępnianie dokumentów dotyczących: stanu środowiska przyrodniczego, zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko, wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury, działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska, planów, programów oraz analiz finansowych związanych z podejmowaniem
rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska, raportów bezpieczeństwa i planów operacyjno-ratowniczych, o których mowa w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska,
11) sporządzanie corocznego raportu o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz
wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane.
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Wyżej wymienione zadania i kompetencje należą do zarządu lub marszałka województwa.
Formy, w jakich organy samorządu województwa wykonują zadania w przedmiotowym zakresie, należy zaliczyć do działań organizatorsko-zarządzających.
Szczególną pozycję w realizacji zadań samorządu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej posiada wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będący
osobą prawną. Członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu powołuje i odwołuje zarząd województwa. Zarząd funduszu jest powoływany przez zarząd województwa na wniosek
rady nadzorczej funduszu. Do jego głównych zadań należy gromadzenie środków finansowych
i przeznaczanie ich na realizację zadań w zakresie:
1) ochrony przyrody, lasów oraz zwiększania lesistości kraju,
2) zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i ich likwidacji,
3) badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz postępu technicznego w ochronie
środowiska,
4) opracowań i wdrażania nowych technik i technologii w ochronie środowiska.
Ponadto, wojewódzki fundusz finansuje i dofinansowuje:
1) edukację proekologiczną oraz propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej,
4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez
radę gminy,
5) realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem oraz gospodarczym wykorzystaniem
odpadów,
7) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska,
8) pokrywanie kosztów sadzonek drzew przeznaczonych do zalesienia terenów wyłączonych
z produkcji rolnej na mocy decyzji starosty, uzgodnionej z funduszem.
Podstawową formą działania funduszu jest udzielanie dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek na ww. zadania, a także udział na zasadach prawa handlowego w tych przedsięwzięciach
(szerzej zob. www.nfosigw.gov.pl).
Zadania samorządu województwa w zakresie gospodarki wodnej wynikają z PrWod. Wykonywane są przez organy samorządu oraz przez samorządowe jednostki organizacyjne. Do najważniejszych zadań z tego obszaru należy zaliczyć:
1) żądanie od zakładów produkcyjnych szczegółowych informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z gospodarką wodną,
2) podejmowanie działań związanych z ochroną przed powodzią,
3) zarządzanie magazynami przeciwpowodziowymi,
4) administrowanie ciekami wodnymi, nie będącymi w administracji regionalnych zarządów
gospodarki wodnej (zob. pkt 11.6.1.), obszarem między wałami przeciwpowodziowymi,
zbiornikami przeciwpowodziowymi, zaporami i stopniami wodnymi jazów i innych urządzeń hydrotechnicznych.
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Ponadto, do zadań samorządu wojewódzkiego należy zaliczyć wykonywanie i utrzymywanie na koszt budżetu państwa podstawowych urządzeń melioracji wodnych i dróg dojazdowych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na gruntach stanowiących własność
państwa i, za częściową dopłatą, na gruntach innych właścicieli. Powyższe zadania są wykonywane przez samorządowe jednostki budżetowe – regionalne/wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

10.2.4. Drogownictwo i komunikacja
Kompetencje samorządu województwa w tym zakresie wynikają z aktów prawnych wskazanych w pkt. 8.2.8., 8.2.9. oraz 9.2.1. i 9.2.2., a także z następujących ustaw:
1) ustawy z 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
2) ustawy z 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Do najważniejszych kompetencji samorządu województwa w zakresie drogownictwa i komunikacji należy zaliczyć:
1) ustalanie przebiegu dróg wojewódzkich, zarządzanie siecią i ruchem na tych drogach,
2) prowadzenie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich oraz koordynacja robót w pasie drogowym,
3) inżynierię ruchu i dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
4) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
5) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
6) opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady,
7) koordynację rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób
w regularnym, regionalnym transporcie zbiorowym i wydawanie przepisów porządkowych
w tym zakresie,
8) wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi
oraz dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia,
9) przekazywanie przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie,
dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania ulg ustawowych,
10) utrzymywanie linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim oraz opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych,
11) tworzenie i prowadzenie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz wydawanie upoważnień do prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne.
Zadania te realizowane są poprzez samorządowe jednostki organizacyjne: wojewódzkie
zarządy dróg publicznych i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
Formy, w jakich wykonywane są powyższe zadania i kompetencje, mają charakter zarówno aktów władczych (akty prawa miejscowego i decyzje administracyjne), jak i niewładczych
– organizatorskich i zarządzających.
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10.2.5. Rolnictwo
Kompetencja samorządu województwa w tym zakresie wynika z ustawy z 1995 r. o ochronie roślin uprawnych oraz z InspWetU i obejmuje rozpatrywanie informacji wojewódzkiego
inspektora i lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa w województwie.

10.2.6. Planowanie przestrzenne
Zadania samorządu województwa w tym zakresie wynikają z ZagPrzU, a do najistotniejszych należy:
1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
2) określenie, w ramach strategii rozwoju województwa, zakresu i trybu opracowań planistycznych dla województwa,
3) określenie zakresu i trybu opracowania programów samorządu województwa,
4) określenie zasad wprowadzenia zadań samorządu województwa do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcia o sposobie ponoszenia skutków finansowych tych czynności.
Samorząd województwa posiada kompetencję wprowadzenia do planów zagospodarowania
przestrzennego zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i programów zawierających takie zadania. Procedura w tym zakresie przewiduje:
1) sporządzenie przez zarząd projektu programu zawierającego takie zadania,
2) przyjęcie programu przez sejmik,
3) wprowadzenie programu do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
4) wprowadzenie zadania wynikającego z programu do planu zagospodarowania przestrzennego.
W wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego, nie posiadających statusu aktu
prawa miejscowego, powinny zostać określone zasady organizacji struktury przestrzennej, podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej,
wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury. Ponadto, w
planie wojewódzkim muszą zostać uwzględnione zadania rządowe, służące realizacji celów
ponadlokalnych, które są ujawnione w rejestrze zadań prowadzonym przez wojewodę. Samorząd województwa, poprzez wyrażenie opinii, uczestniczy w procedurze uchwalania planów
zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez gminę.
Powyższe zadania są realizowane przez organy samorządu oraz wojewódzkie biuro planowania i gospodarki przestrzennej, możliwe jest także zlecanie ich jednostkom zewnętrznym.

10.2.7. Geodezja
Kompetencje samorządu województwa w tym zakresie wynikają z PrGeodKart i są wykonywane przez marszałka województwa. Do jego zadań należy w szczególności:
1) prowadzenie i udostępnianie zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dysponowanie środkami wojewódzkiego funduszu gospodarki tym zasobem,
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2) zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
3) prowadzenie wojewódzkich baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
4) analizowanie zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
Marszałek województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy samorządowych jednostek
organizacyjnych, którymi są: biuro geodezji i terenów rolnych oraz ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gromadzący wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

10.2.8. Oświata i edukacja
Samorząd województwa w tym zakresie realizuje swoje zadania na podstawie SystOśwU.
Najważniejszym jego zadaniem jest zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek
o znaczeniu regionalnym. Do najważniejszych typów szkół oraz placówek prowadzonych przez
samorząd województwa należą: szkoły policealne, kolegia dla nauczycieli, kolegia języków
obcych, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, centra informacji zawodowej, medyczne studia zawodowe, ośrodki szkolno-wychowawcze dzieci niesłyszących, ośrodki
szkolno-wychowawcze dzieci niewidomych.
Powyższe zadania są realizowane przez organy samorządu województwa i samorządowe
jednostki organizacyjne.
Samorząd województwa został, na mocy ustawy z 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych,
wyposażony w uprawnienie do wnioskowania o założenie państwowej uczelni zawodowej. Po jej
utworzeniu został on wyposażony w niektóre dotychczasowe kompetencje ministra, czego przykładem jest nadawanie nowo powstałej uczelni statutu obowiązującego przez pierwszy rok. Samorząd województwa może dofinansowywać szkoły wyższe akademickie i zawodowe.

10.2.9. Pomoc społeczna i niepełnosprawni
Do zadań z tego zakresu, realizowanych przez samorząd województwa na podstawie
PomSpołU, należy:
1) sporządzanie bilansu potrzeb i środków związanych z pomocą społeczną we współpracy
z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju,
2) opracowywanie i wdrażanie programów celowych, służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie,
3) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców
województwa,
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5) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,
6) prowadzenie specjalistycznych domów pomocy społecznej,
7) utworzenie regionalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.
W celu realizacji tych zadań samorząd województwa możne powołać samorządową jednostkę organizacyjną: „regionalny ośrodek polityki społecznej”.
Na podstawie RehZawNiepełnU, do zadań samorządu województwa należy:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2) tworzenie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek o statusie zakładu aktywności zawodowej,
3) wykorzystywanie środków finansowych uzyskanych z PFRON (zob. pkt 11.6.3.),
4) opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących poprawy warunków życia społecznego i zawodowego oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
5) współpraca z instytucjami administracji rządowej oraz powiatami i gminami oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

10.2.10. Rynek pracy i bezrobocie
Zadania samorządu województwa w tym zakresie wynikają z ZatrBezrobU oraz z ustawy
z 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Do najważniejszych zadań należy:
1) opracowywanie analiz, planów i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,
2) organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
3) podejmowanie przedsięwzięć i ich współfinansowanie w zakresie szkolenia, kształcenia zawodowego, zatrudnienia absolwentów, prac interwencyjnych i programów specjalnych,
4) organizowanie i koordynowanie rozwoju poradnictwa oraz informacji zawodowej na terenie województwa,
5) ustalanie kryteriów wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców,
6) inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadania własne gmin lub powiatów, w systemie robót publicznych w powiatach lub gminach
zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
7) inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych,
8) zarządzanie i wypłacanie pracownikom, w związku z przejściowymi trudnościami pracodawcy, jednorazowego świadczenia w wysokości nie wypłaconego wynagrodzenia,
9) określenie zasad zwrotu jednorazowego świadczenia przez pracodawcę.
Zadania określone powyżej realizowane są przez wojewódzki urząd pracy, będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Dyrektora tego urzędu powołuje i odwołuje
marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz woje-
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wódzkiej rady zatrudnienia. Sejmik województwa, co najmniej raz w roku, dokonuje oceny
sytuacji na rynku pracy. Kompetencje w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy realizuje marszałek województwa.

Rozdział 11
Wojewoda i terenowa administracja rządowa zespolona
Wojewoda jest przedstawicielem RM w województwie, działającym na podstawie Konstytucji RP i AdmRzWojU. Podlega on Prezesowi Rady Ministrów, który sprawuje nad nim nadzór, oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, w przypadku powierzenia
tej kompetencji przez premiera. Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy I i II wicewojewody, dyrektora generalnego i dyrektorów wydziałów urzędu wojewódzkiego oraz – w trybie
zwierzchnictwa – przy pomocy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich (szerzej zob. pkt 2.1.1.).

11.1. Wojewoda jako przedstawiciel rządu
11.1.1. Charakterystyka ogólna
Do podstawowych zadań wojewody jako przedstawiciela rządu, sformułowanych ramowo
w art. 15 AdmRzWojU, należy w szczególności:
1) dostosowywanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu oraz koordynowanie i kontrolowanie wykonania wynikających z tego zadań,
2) reprezentowanie RM na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt, składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,
3) współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji
rządowych i pozarządowych,
4) kontrolowanie wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy
lub porozumienia z organami administracji rządowej,
5) przedstawianie RM, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa.
Powyższa funkcja oznacza też obowiązek realizacji konkretnych zadań w kilku ustalonych
zakresach.

11.1.2. Bezpieczeństwo publiczne
Szczególnym zadaniem wojewody jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa
publicznego, które, zgodnie z art. 15 AdmRzWojU, polega na:
1) zapewnianiu współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej
i samorządowej działających na obszarze województwa i kierowaniu ich działalnością
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w zakresie: zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a także w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych
w ustawach,
2) wykonywaniu i koordynowaniu zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Wojewoda, w ramach wykonywania funkcji przedstawiciela RM, może wydawać – na podstawie art. 15 AdmRzWojU – polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych również organy administracji samorządowej. Polecenia
wojewody nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji
administracyjnej.
Ważną kompetencją wojewody w tym zakresie jest wydawanie aktów prawa miejscowego,
które obowiązują na terenie województwa. W szczególności wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rozporządzenia porządkowe mogą
przewidywać kary grzywny za naruszenie ich przepisów, wymierzane na zasadach i w trybie
określonych w prawie o wykroczeniach.
Wojewoda, realizując swoje uprawnienia, w sytuacjach zagrożenia życia lub porządku publicznego jest władny wydawać polecenia m.in. starostom, w celu podjęcia działań niezbędnych do zaprowadzenia porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Ponadto, wojewoda kieruje działalnością starostów w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniu środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.
Funkcje bezpieczeństwa publicznego w układzie kompetencyjnym nierozerwalnie z wojewodą wykonują zespolone z nim służby, opisane w pkt. 11.2.

11.1.3. Zarządzanie kryzysowe
W zakresie zarządzania kryzysowego wojewoda posiada rozległe kompetencje, wynikające
z następujących aktów ustawowych:
1) PrWod,
2) OchrPpożU i PSPU,
3) dekretu z 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych,
4) ustawy z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
5) ustawy z 1983 r. o stanie wyjątkowym.
Są to przepisy przestarzałe (podstawowy dekret pochodzi z 1953 r.!), dziesiątki razy nowelizowane, sprzeczne między sobą i nie dostosowane do obecnego modelu ustrojowego oraz
poziomu rozwoju technicznego i technologicznego. Na końcowym etapie prac parlamentarnych znajduje się całkowicie nowa ustawa o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym.
W ramach zarządzania kryzysowego wojewoda będzie realizował swoje kompetencje zarówno w formie czynności organizacyjnych, jak i aktów administracyjnych oraz poleceń.

