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Wprowadzenie

Przedstawiona publikacja jest efektem konferencji zorganizowanej 
w dniu 15 października 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego 
oraz Katedrę Inwestycji i Nieruchomości przy współpracy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi .

Autorzy prezentują szeroką tematykę funkcjonowania samorządu 
terytorialnego – od spraw ustrojowych, finansowych, podatkowych, za-
mówień publicznych, po problematykę wyborczą w samorządzie. Nie 
sposób przedstawić wszystkich problemów, na które zwrócono uwagę 
w monografii. Połączenie wątków teoretycznych ze sferą praktyki pozwa-
la czasem w sposób drobiazgowy zwrócić uwagę na niedoskonałości pra-
wa samorządowego, zarówno w zakresie jego tworzenia, jak i stosowania. 
Można mieć jednak nadzieję, że monografia skłoni przedstawicieli dok-
tryny oraz praktyków do dalszych badań i przemyśleń.

Powrót w 1990 roku do idei samorządu terytorialnego wymaga nie tyl-
ko spojrzenia na niego przez pryzmat sukcesu ustrojowego, ale również 
z punktu widzenia rozwiązań prawno-finansowych i społecznych, które 
kształtują współczesny charakter samorządu. Dalszy rozwój samorządu, 
a tym samym wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, nie może być, 
jak się wydaje, tylko efektem wymuszonych procesów decentralizacyj-
nych, w których samorząd otrzymuje kolejne zadania bez zachowania 
zasady adekwatności w ich finansowaniu. Należy wziąć pod uwagę, że 
samorząd realizuje swoje zadania w sposób bardziej efektywny niż sfera 
rządowa, jednocześnie może niepokoić nieproporcjonalność istniejących 
źródeł finansowania do wzrastających potrzeb społeczności lokalnych. 
Normatywny kształt obecnego systemu finansowego rodzi wiele wątpli-
wości, co jest najbardziej widoczne w odniesieniu do fundamentalnej 
zasady ustrojowej, czyli samodzielności j.s.t. w zakresie finansowej – tak 
w sferze dochodowej, jak i wydatkowej. Samodzielność samorządu teryto-
rialnego w tym aspekcie jego funkcjonowania jest wysoce ograniczona. 

Ryszard Paweł Krawczyk
Dr, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Andrzej Borowicz

Prof. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości  
Uniwersytetu Łódzkiego
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Samodzielność finansowa w praktyce działania Trybunału Konstytu-
cyjnego bardzo silnie wiązana jest z zasadą równowagi budżetowej, co 
w rzeczywistości pozwala rządowi przekazywać kolejne zadania samo-
rządom, bez przekazywania koniecznych środków. Stąd też niewątpliwie 
propozycja przyznania gminom w pewnych przypadkach prawa do zło-
żenia skargi konstytucyjnej. 

Podział na poszczególne zakresy zadań wskazujący na nierównomier-
ność wydatków pomiędzy różnymi obszarami odpowiedzialności j.s.t., 
skonfigurowany jest w sposób niekonsekwentny, wymagający korekt idą-
cych w kierunku zwiększenia samodzielności finansowej j.s.t. i rozszerze-
nia ich dochodów własnych. Jednocześnie konstytucyjne gwarancje w za-
kresie władztwa podatkowego nie zostały określone w sposób precyzyjny 
i dotyczą w zasadzie tylko gmin. 

W przedstawionych opracowaniach zwrócono także uwagę na nowe 
rozwiązania prawne, które mają służyć racjonalizacji wydatków publicz-
nych. Takim rozwiązaniem wydają się wieloletnie prognozy finansowe. 
Ustawodawca nie dookreślił jednakże charakteru tych rozwiązań ani ich 
normatywnego charakteru, co powoduje, że stają się wątpliwym hamul-
cem wzrostu zadłużenia j.s.t. Zwrócono również uwagę na postępujący 
proces świadczenia pomocy finansowej wśród jednostek samorządu te-
rytorialnego różnych szczebli. Pomoc ta jest zjawiskiem niemarginal-
nym, wciąż rosnącym w wymiarze finansowym. To zmusza do postawie-
nia pytania czy utrzymujący się podział zadań między poszczególnymi 
jednostkami samorządu terytorialnego ustalony w latach 1990–1998 
ma charakter aktualny i nie jest to sposób na współfinansowanie zadań, 
zwłaszcza, gdy ma on charakter stały? 

W wielu referatach wygłoszonych podczas konferencji poruszana była 
problematyka zamówień publicznych. Autorzy tych referatów przedsta-
wili pogłębione i udokumentowane analizy wybranych instytucji i pro-
blemów zarówno polskiego jak i unijnego prawa zamówień publicznych. 
Nie pominięto w nich również ekonomicznych i statystycznych aspek-
tów polskiego systemu zamówień publicznych. Refleksja nad obszarem 
tematycznym zamówień publicznych była tym cenniejsza, iż w II kwarta-
le 2016 roku Polska powinna dokonać implementacji szeregu rozwiązań 
wynikających z nowych dyrektyw Unii Europejskiej. Nowatorski charak-
ter wielu z tych rozwiązań wymaga natomiast mentalnego przygotowania 
kadr które będą odpowiadały za ich wdrażanie, również w jednostkach 
samorządu terytorialnego.

Odrębnym zagadnieniem analizowanym w wielu opracowaniach jest 
jakość prawa samorządowego stanowionego przez parlament. Uwa-
gi krytyczne pod tym względem dotyczą wielu ustaw wpływających na 
funkcjonowanie samorządu. Braki legislacyjne wynikające z pośpiechu, 
braku wizji, „zamętu” terminologicznego niepotrzebnie angażują organy 
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nadzoru oraz sądy administracyjne tym samym zwiększając koszty funk-
cjonowania państwa i samorządu.

W sferze procesów społecznych i politycznych należy podkreślić war-
tość opracowań dotyczących budżetów partycypacyjnych jako wyrazu 
procesów globalizacyjnych. Z jednej strony jako wynik zainteresowania 
polityką lokalną, a z drugiej strony jako konsekwencję zniechęcenia poli-
tyką ogólnokrajową . Warto zwrócić uwagę na funkcje, jakie ma pełnić ta 
forma uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy – od usprawnienia 
procesów decyzyjnych, poprzez element dobrej administracji, aż po urze-
czywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej.





Architektura systemu  
finansowego jednostek  
samorządu terytorialnego

Wprowadzenie
Specyfika każdego systemu wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu, 
w którym on występuje. Punktem odniesienia jest pojęcie systemu i jego 
metodologiczne uwarunkowania. Na tym tle umieszczone zostały roz-
ważania poświęcone systemowi finansów publicznych i jego części, jaką 
jest system finansowy jednostek samorządu terytorialnego. Na nim skon-
centrowany jest dalszy wywód, oparty na analizie formalnej i funkcjonal-
nej obejmującej dochody i wydatki za lata 2010–2014. Na tej podstawie 
przedstawiona jest ocena systemu z punktu widzenia jego spójności, re-
alizacje założonych celów społecznych i ekonomicznych. Stwarza to bazę 
do sformułowania konkluzji zmierzającej do stwierdzenia, czy architek-
tura systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego pozwala 
na racjonalną gospodarkę finansową środkami publicznymi.

Pojęcie systemu i jego metodologiczne  
uwarunkowania

Zgodnie z prakseologicznym podejściem system to zbiór elementów 
mających określoną strukturę, tworzącą całość o innych cechach niż 
cechy elementów1. Nie jest to zatem przypadkowy układ, ale taki, 
w którym poszczególne części są ze sobą powiązane określonymi rela-
cjami. To powoduje, że system to całość jakościowo różna od prostej 

1 Por. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1978, s. 237.

Krystyna Piotrowska-Marczak
 Prof. zw. dr hab.,  

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

1. 

2. 
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sumy elementów, a powiązane elementy systemu pozostają wzajemnie 
od siebie uzależnione.

Logiczna ocena systemu zawierać musi aksjomaty i reguły zgodnie, 
z którymi przebiega ich uzasadnienie2.

Dążenie do tworzenia systemu wynika z potrzeby regulacji procesów 
związanych z działaniem ludzi, w taki sposób, aby ograniczyć ich przy-
padkowy przebieg nie mający racjonalnych podstaw. Stąd każdy system 
powinna charakteryzować zdolność do realizacji określonego celu lub ce-
lów, wewnętrzna zgodność oraz względna stabilność3.

Z teleologicznego punktu widzenia systemów może być bardzo wiele. 
Każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami, które wyznaczają 
jego profil w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym4.

Wśród systemów, które mają związek z systemem finansów publicz-
nych, są systemy: prawa, społeczny i zarządzania. Każdy z nich posiada 
konkretne cechy, które go wyróżniają od innych. Cechy systemu finan-
sów publicznych to: własność publiczna, cel, jakim jest zaspokojenie po-
trzeb społecznych ze środków publicznych, realizowanych przez sieć in-
stytucji, których zasady działania i organizacji wyznaczają normy prawne 
ustalające konstrukcję instrumentów finansowych, przy pomocy których 
dokonuje się redystrybucja zgromadzonych środków publicznych5.

W systemie finansów publicznych można wyodrębnić podsystemy, któ-
re związane są z podziałem środków publicznych pozostających w dyspo-
zycji państwa i samorządów terytorialnych. Zgodnie z teorią funkcjonalną 
elementy podsystemów mogą, choć nie muszą, wypełniać funkcje mające 
wpływ na cały system6. T. Parsons sugeruje, że każdy system spełnia nastę-
pujące funkcje: opóźnienia lub utrzymania motywacji nadających kierunek 
działaniu ograniczającemu wahania systemu, realizacji celów i osiągnięcia 
określonych rezultatów oraz adaptacji związanej z powiązaniem systemu 
z otoczeniem. Zadaniem prawa jest taka jego konstrukcja, aby system był 
jednolity i spójny. Podstawę do tego daje z jednej strony określona struktu-
ra prawa, a z drugiej elementy, które się na to składają7. Zgodnie z podej-
ściem funkcjonalnym prawo stanowi „(…) wyraz społecznej funkcji nad-
zorowania wypełnianej przez instytucje społeczne”8.

Takie podejście wydaje się szczególnie ważne i ściśle związane z fi-
nansami publicznymi i prawem finansowym, gdyż szczególną rolę w tym 

2 Encyklopedia logiki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 237.
3 Por. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 375.
4 Por. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa 1981 s. 508–518
5 Por. S. Owsiak, op. cit., s. 376.
6 Por. B. Dupret, Prawo w naukach społecznych, Warszawa 2010 s. 164.
7 Por. ibidem, s. 165.
8 Ibidem, s. 173.
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układzie odgrywa para nadawca–państwo i odbiorca–obywatel9. Cha-
rakter prawa, które te zależności reguluje, zależy od tego czy tworzy ono 
system spójny i skuteczny ze społecznego punktu widzenia. J. Habermas 
twierdzi, że „Jedyne prawo, które można uznać za prawomocne, to prawo, 
które może być racjonalnie zaakceptowane przez wszystkich obywateli 
w dyskursywnym procesie kształtowania opinii i woli”10. Tak rozumiane 
prawo winno być modyfikowane zgodnie z procesem ewolucji jakim pod-
lega społeczeństwo. Wynika to z faktu, że prawo wypełnia wiele funkcji 
społecznych. Nie można jednak nie wskazać, że prawo jest narzędziem, 
którym posługuje się władza stosując przymus. Wyraźnie to się objawia 
w przypadku systemu finansowego i odnosi się do przymusu związanego 
z obowiązkiem podatkowym. Pieniądz jest, w tym przypadku, w rękach 
państwa aktywnym instrumentem oddziaływania na procesy ekonomicz-
ne i społeczne11. Ze względu na zróżnicowany charakter tych procesów, 
jak już wskazano, system finansowy jest zdywersyfikowany i w ramach 
systemu finansów publicznych występuje podsystem finansów jednostek 
samorządu terytorialnego. Jego specyfika polega na tym, że powinien być 
skoncentrowany na dążeniu do rozwoju na szczeblu lokalnym. Wymaga 
to działań w sferze: społecznej, ekonomicznej i ekologiczno-przestrzen-
nej12. Zabezpieczenie dla aktywności jednostek samorządu terytorialne-
go wymienionych obszarach ma zapewnić odpowiednio skonstruowany 
system finansowy.

Zasadniczy problem w tym przypadku nie sprowadza się tylko do 
zapewnienia określonych rozmiarów środków, ale do wyboru modelu 
rozwoju separowanego, czy powiązanego ściśle z rozwojem całego kraju. 
Każde z rozwiązań w tym zakresie musi mieć swoje miejsce w strukturze 
systemu finansowego. W pierwszym z wskazanych przypadków wystar-
czy równowaga wewnętrzna systemu, natomiast w drugim konieczne jest 
uwzględnienie elementów umożliwiających historyczne zróżnicowanie 
rozwoju i sposób na uzyskanie względnej równowagi w tym zakresie. 
Ważna rolę mają tu rozmiary elastyczności odniesionej zarówno do do-
chodów, jaki i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. O pozio-
mie tej elastyczności decydują wagi, które dla krajów europejskich ustala 
OECD13. Ważny dla tego układu jest fakt, że podstawowym rodzajem do-
chodów publicznych są podatki, ale w tym przypadku powstaje pytanie, 
jakie jest ich znaczenie dla budżetu państwa a jakie dla budżetów samo-
rządów terytorialnych.

9 Ibidem, s. 216.
10 Za: B. Dupret, op. cit., s. 111.
11 Por. S. Bolland, Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1979, s. 66, 73.
12 Por. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulo-

waniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008, s. 11.
13 Por. A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa 2009, s. 86.
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Specyfika systemu finansów systemu  
jednostek samorządu terytorialnego

Rozważania poświęcone systemowi finansów samorządu terytorialnego 
w Polsce wymagają przedstawienia jego elementów składowych od stro-
ny formalnoprawnej analizy danych obrazujących gospodarkę finansową 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Pozwoli to na stwierdze-
nie, jaka jest faktyczna – realna architektura tego systemu, i jakim zmia-
nom w czasie ulega. Pozwoli to na ocenę systemu, która powinna dopro-
wadzić do stwierdzenia czy ma on cechy układu spójnego.

Aktualnie wyznaczony regulacjami prawnymi system jednostek samo-
rządu terytorialnego „(…) tworzy całość zróżnicowaną, złożoną z wielu 
elementów, zatem jednak względnie uporządkowaną. Choć w ramach 
systemu mogą występować pewne (z reguły niezamierzone) sprzeczności 
w rozwiązaniach szczegółowych w stosunku do ogólnych zasad i założeń, 
to jednak występują także podstawowe rozwiązania, które umożliwiają 
przyjęcie, że oceniany system jest zbiorem urządzeń spójnych dostatecz-
nym stopniu uporządkowanych i spójnych”14. Przytoczony pogląd wyraź-
nie wskazuje, że system finansowy jednostek samorządu terytorialnego 
obowiązujący aktualnie w Polsce budzi wiele wątpliwości z punktu wi-
dzenia jego spójności, wewnętrznego porządku i logiki powiązań. W tym 
układzie symptomatyczna jest ocena dostateczna, co świadczy o jego 
niedoskonałości i daje asumpt do analizy braków wraz z propozycjami 
zmian, które winny być przedmiotem dyskusji.

Ocena istniejącego stanu narzuca potrzebę analizy elementów składo-
wych systemu. W literaturze wymienia się ich następującą listę: „(…) in-
stytucje prawne określające stosunki finansowe pomiędzy państwem i sa-
morządem terytorialnym, instytucje budżetowe samorządu terytorialnego, 
system dochodów samorządowych, konstrukcje prawne dotyczące wydat-
ków samorządu terytorialnego, rozwiązania w zakresie długu publicznego 
samorządu, organy i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością finan-
sową jednostek samorządu terytorialnego”15. Trzy pierwsze z wymienio-
nych elementów odgrywają najważniejszą rolę, bowiem świadczą, jakie są 
możliwości pozbawionego sprzeczności zarządzania gospodarka finanso-
wą jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorial-
nego wykonują zadania związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności 
lokalnej, wymaga to zapewnienia udziału w środkach publicznych w takich 
rozmiarach, które odpowiadają realizacji tych zadań. W tym celu jednostki 
samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną, posiada-

14 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2004, s. 75.
15 Ibidem, s. 75.
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ją prawo własności i prawa majątkowe. Z finansowego punktu widzenia 
najważniejsza jest samodzielność finansowa jednostek samorządu teryto-
rialnego. Teoretycznie powinna ona odnosić się zarówno do pozyskiwania 
dochodów jak ich przeznaczania na różne rodzaje wydatków. Z tego tytułu 
samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest powią-
zana z władztwem dochodowym i wydatkowym. Aby taka sytuacja miała 
miejsce, muszą być spełnione określone warunki. W przypadku samodziel-
ności dochodowej są to „(…) pewność i wydajność poszczególnych do-
chodów i wpływ władz samorządowych na ich kształtowanie”16. Aby zatem 
można było mówić o samodzielności dochodowej jednostek samorządu 
terytorialnego, muszą one posiadać dochody własne, własne mienie, do-
stęp do rynków finansowych oraz zapewnioną samodzielność w uchwala-
niu budżetu17. Natomiast samodzielność wydatkowa jednostek samorządu 
terytorialnego sprowadza się do:

„(…)
§ ustalania priorytetów w kierunkach wydatkowania środków,
§ kształtowania ekonomicznej struktury wydatków,
§ gospodarowania przyjętym majątkiem,
§ kształtowania salda budżetu,
§ zaciągania pożyczek komunalnych”18.
Te właściwości samodzielności wydatkowej jednostek samorządu te-

rytorialnego są w praktyce ograniczone. Wynika to z tego, że dochody 
własne w znacznej części są uzupełniane z dochodów państwa na określo-
nych zasadach i w części powiązanych z nakazami i limitami ich wydat-
kowania. W sumie zarówno o samodzielności dochodowej jak i wydatko-
wej decyduje poziom dochodów własnych, zakres wydatków sztywnych, 
zakres obligatoryjnych zadań19. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
„Organy samorządowe nie mają na ogół pełnej samodzielności finanso-
wej ani w sferze dochodowej, ani w sferze wydatkowej. Nie są bowiem 
jednostkami autonomicznymi, nie są również organami samofinansują-
cymi się”20. Taka konstrukcja ma charakter ustrojowy i wynika z systemu 
decentralizacji finansów publicznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
w odniesieniu do dochodów, które stanowią punkt wyjścia dla rozwa-
żań poświęconych samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
najważniejszą rolę mają dochody własne. Problem jednak sprowadza się 
do tego, że zgodnie z obowiązującym prawem do tej kategorii zalicza się 

16 K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, War-
szawa 2013, s. 23.

17 Ibidem, s. 25.
18 Ibidem, s. 26.
19 Ibidem, s. 26.
20 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

Warszawa 2007, s. 83.
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udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku do-
chodowym od osób prawnych, na poziom których samorząd terytorialny 
nie ma wpływu. Stąd interesująca jest propozycja wprowadzenia katego-
rii „własnego potencjału dochodowego”, do którego zalicza się wpływy 
z udziałów w wymienionych wyżej podatkach, wpływy z podatku od 
nieruchomości, od środków transportowych i czynności cywilnopraw-
nych21. Posługiwanie się tą kategorią pozwala nie tylko ustalić kondycję 
finansową jednostki samorządu terytorialnego, ale także ocenić jej moż-
liwości rozwojowe. Aby tak było, konieczne jest, aby potencjał dochodo-
wy jednostek samorządu terytorialnego zawierał środki niepodlegające 
zwrotowi, a pochodzące z budżetu Unii Europejskiej22.

Jak wskazano wyżej, ważnym elementem decydującym o zakresie samo-
dzielności jednostek samorządu terytorialnego są wydatki. „Zasadniczo wy-
datki są finansowym odbiciem rozwiązań przyjętych w ustawach szczegóło-
wych (…). Wydatków publicznych z reguły nie można oddzielić od zadań 
publicznych, formułowanych w przepisach prawnych. Są one bezpośrednią 
lub pośrednią konsekwencją regulacji dotyczących zadań i związanych z ich 
realizacją kompetencji”23. Ta specyfika powoduje, że katalog wydatków w uję-
ciu rodzajowym przyjmuje, w zasadzie, postać działową. Omawiając jednak 
wydatki w kontekście samodzielności trzeba jeszcze raz podkreślić, że istotne 
znaczenie w ich kształtowaniu ma podział na wydatki sztywne i pozostałe. 
Wynika to z tego, że wpływ na te pierwsze ma obowiązek ich ponoszenia 
narzucony rygorystycznie, bowiem wydatki te w znacznej części związane 
są z obsługą długu. Zatem w tym przypadku samodzielność finansowa jest 
ograniczona w najwyższym stopniu. Niezależnie od tych obostrzeń dotyczą-
cych zarówno dochodów, jak i wydatków, jednostki samorządu terytorial-
nego muszą podejmować zarówno bieżące, jak i strategiczne decyzje, które 
odnoszą się w znacznej mierze do decyzji finansowych. W tym zakresie w li-
teraturze wskazuje się, że niezbędne jest zachowanie następującej sekwencji:

„(…) 
§ formułowanie celu,
§ określenie wyboru będącego pochodną dokonania wyboru,
§ skonkretyzowanie wariantów decyzyjnych,
§ ocenę hipotetycznych skutków realizacji poszczególnych warian-

tów (…)
§ wybór wariantu (…)”24. 

21 Por. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Pol-
sce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 
2007, s. 77.

22 Por. Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Warszawa 2011, s. 576.
23 A. Borodo, op. cit., s. 243.
24 B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, 

Warszawa 2011, s. 105.
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Charakterystyka struktury systemu  
jednostek samorządu terytorialnego

Aby ocenić jak funkcjonuje system jednostek samorządu terytorialne-
go, trzeba zanalizować dane skoncentrowane na dochodach i wydatkach 
w układzie względnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz skon-
frontować je z wynikami, będącymi miarą efektów finansowych. Pozwoli to 
na charakterystykę architektury systemu finansowego jednostek samorzą-
du terytorialnego i wyprowadzenie wniosków dotyczących jego spójności.

W pierwszej kolejności zanalizowane zostaną wydatki (tab. 1).

Rodzaj
wydatków

LATA
2010 2011 2012 2013 2014

1. Oświata i wychowanie 28,4 29,2 30,8 30,6 29,3
2. Transport i łączność 18,0 18,0 16,3 16,4 17,7
3. Pomoc społeczna 12,5 12,1 12,6 12,8 12,4
4. Administracja publiczna 8,4 8,5 8,8 9,1 8,7
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,7 5,2 5,0 5,6 6,4
6. Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9
7. Gospodarka mieszkaniowa 3,4 3,5 3,7 3,4 3,4
8. Rolnictwo i łowiectwo 2,8 3,0 2,6 2,4 2,5
9. Kultura fizyczna i sport 3,6 2,9 2,6 2,2 2,3
10. Edukacyjna opieka wychowawcza 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5
11. Ochrona zdrowia 2,2 2,3 1,9 2,1

10,9

12. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2,2 2,0 2,0 2,0
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,6 1,7 1,7 1,8
14. Różne rozliczenia 1,7 1,6 1,6 1,4
15. Obsługa długu 1,1 1,6 2,0 1,6
16. Pozostała 2,2 2,3 2,1 2,3

Tabela 1. Struktura wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.). Obliczenia własne.

Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyraźnie 
wskazuje trzy dominujące obszary działań. Jest to oświata i wychowanie, 
transport i łączność oraz pomoc społeczna. W tym układzie najbardziej 
stabilny poziom mają wydatki na pomoc społeczną. W okresie 2010–
2014 stanowią niezmiennie niewiele ponad 12%.

Jeszcze wyraźniej występują wskazane preferencje jeżeli zanalizuje się wy-
datki jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

4.
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(tabela 2). Zróżnicowanie między trzema wymienionymi obszarami jest 
bardzo znaczne. Wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na 
1 mieszkańca rosną w okresie od 2010 roku do 2014 r. z 1 322 zł do 1 498 zł.

Rodzaj
wydatków

LATA
2010 2011 2012 2013 2014

1. Oświata i wychowanie 1322 1388 1442 1461 1798
2. Transport i łączność 838 856 763 783 905
3. Pomoc społeczna 582 575 590 611 634
4. Administracja publiczna 391 404 412 435 445
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 247 234 267 327
6. Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 181 176 118 177 199
7. Gospodarka mieszkaniowa 158 166 173 162 174
8. Rolnictwo i łowiectwo 130 143 122 115 128
9. Kultura fizyczna i sport 168 138 122 105 118
10. Edukacyjna opieka wychowawcza 107 114 117 124 128
11. Ochrona zdrowia 102 109 80 100

557

12. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 102 95 94 96
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 81 80 86
14. Różne rozliczenia 79 76 75 67
15. Obsługa długu 51 76 94 76
16. Pozostała 102 109 98 110
RAZEM 4655 4754 4683 4775 5113

Tabela 2. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego  
na 1 mieszkańca w zł

Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych  
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.). Obliczenia własne.

Natomiast wydatki na 1 mieszkańca przeznaczone na transport i łącz-
ność są zmienne w czasie i wynosiły w 2010 roku 838 zł, spadły w 2012 
roku do 763 zł i wzrosły w 2014 r. do 905 zł. Podobnie wydatki na oświatę 
i wychowanie na 1 mieszkańca rosły w okresie 2010–2014 od 582 zł do 
634 zł.

W sumie zatem, te trzy obszary wydatków dominują w wydatkach 
ogółem, ale znaczną przewagę mają wydatki na oświatę i wychowanie.

Analiza wydatków nie wystarcza, aby omówić architekturę systemu fi-
nansowego jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba rozważania roz-
szerzyć na źródła finansowania koncentrując się na dochodach. Chcąc 
orzec, w jakim stopniu jednostki samorządu terytorialnego maja samo-
dzielność finansową, trzeba skonfrontować je z dochodami pozostałymi, 
którymi są dotacje celowe i subwencje ogólne. Problem jednak w tym, 

www.rio.gov.pl
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jak już wskazano, że zgodnie z obowiązującym prawem do dochodów 
własnych zalicza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. I nie budziłoby to 
wątpliwości, gdyż obywatele społeczności lokalnych i firmy, które są zlo-
kalizowane na obszarach jednostek samorządu terytorialnego partycy-
pują w dochodach budżetu państwa, gdyby nie fakt, że o tym, jak część 
podatków dochodowych przypada jednostkom samorządu terytorialne-
go decyduje władza centralna. Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, trzeba 
zanalizować strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z danych wynika (tabela 3), że dochody własne wraz z udziałami 
w podatkach dochodowych stanowią 50% dochodów ogółem i, że udział 
ten w niewielkim stopniu ale wzrasta od 2010 roku, kiedy wynosił 48,8%, 
do 50,7% w 2014 roku. Znaczną część w tej strukturze stanowią udzia-
ły w podatku dochodowym, które wzrastają w niewielkim stopniu od 
20,3% w 2010 roku do 21,4% w 2014 mroku. Natomiast dochody, które 
odpowiadają w pełnym tego słowa znaczeniu dochodom własnym, czyli 
dochody z podatków lokalnych i opłat maja tendencję wzrostową, przy 
czym wyraźny skok nastąpił w 2014 roku. Zmiana ta nastąpiła z 12,5% 
w 2010 roku do 18% w 2014 roku. Można to uznać za zjawisko korzystne 
z punktu widzenia zakresu samodzielności finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego. Do tego jednak trzeba dodać dochody z majątku, 
które w niewielkim stopniu, ale obniżają się z 3,9% w 2010 roku do 3,1% 
w 2014. 

Źródło dochodów
LATA

2010 2011 2012 2013 2014
1. Dochody własne w tym: 48,4 48,9 49,1 50,0 50,7

udziały w podatku dochodowym
wpływy z podatku i opłat
dochody z majątku

20,3 21,2 21,2 21,1 21,4
12,5 12,6 13,0 13,3 18,0

3,9 3,8 3,8 3,8 3,1
2. Dotacje celowe 22,8 22,9 22,4 22,0 22,9
3. Subwencje ogólne 28,8 28,2 28,6 27,9 26,3

Tabela 3. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych  

i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.). 

Pozostałe dochody to, jak wskazano wyżej, dotacje celowe i subwen-
cje ogólne. Te pierwsze utrzymują się na podobnym poziomie, od 22,8% 
w 2010 r. do 22,9% w 2014 roku. Należy jednak brać pod uwagę, że dyspo-
nowanie nimi przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczone 
do wykonawstwa, a nie możliwości dokonania zmiany ich przeznacze-
nia. Z założenia inną rolę odgrywa subwencja ogólna, która wykazuje 
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tendencję malejącą od 28,8% w 2010 roku do 26,3% w 2014 roku. Nie 
należy jednak zapominać, że znaczna cześć subwencji jest przeznaczona 
na oświatę, a fakt, że jest to obszar, w którym wydatki jednostek samorzą-
du terytorialnego są najwyższe powoduje refleksje nad tendencją do ich 
zmniejszenia. Przedstawioną analizę warto uzupełnić o dane dotyczące 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca.

Źródło dochodów
LATA

2010 2011 2012 2013 2014
1. Dochody własne w tym: 2063 2193 2261 2383 2560

udziały w podatku dochodowym
wpływy z podatku i opłat
dochody z majątku

865 951 976 1005 1081
533 565 599 634 909
166 170 175 181 157

2. Dotacje celowe 972 1027 1031 1048 1156
3. Subwencje ogólne 1228 1264 1317 1329 1328
Dochody ogółem 4263 4485 4604 4765 5050

Tabela 4. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego  
na 1 mieszkańca (w zł)

Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych  
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.). 

Dochody własne na jednego mieszkańca wyraźnie rosną z 2 063 zł w 2010 
roku do 2 560 zł w 2014 roku. Charakterystyczne jest przy tym, że w więk-
szym stopniu rosną wpływy z podatków lokalnych i opłat, z 533 zł w 2010 
roku do 909 zł w 2014, niż udział w podatku dochodowym, który też wzrasta, 
ale w mniejszym stopniu, z 865 zł w 2010 roku do 1 081 zł w 2014 r.

Dochody inne niż własne, na 1 mieszkańca, także rosną, ale w mniej-
szym stopniu niż dochody własne. Wysokość dotacji celowych rośnie 
z 972 zł w 2010 roku do 1 156 zł w 2014, a subwencji ogólnych z 1 228 zł 
w 2010 roku do 1 328 zł w 2014 roku.

Ponadto charakterystyczne jest to, że dochody ogółem na 1 mieszkań-
ca rosną zdecydowanie z 4 263 zł w roku 2010 do 5 050 zł w 2014 r.

Ważnym uzupełnieniem analizy gospodarki finansowej jednostek sa-
morządu terytorialnego jest ich aktywność w programach europejskich. 
Wymaga to jednak partycypacji w ich finansowaniu, co przekłada się na 
wydatki przeznaczone na ten cel. Udział ten w wydatkach ogółem jedno-
stek samorządu terytorialnego jest zmienny (tabela 5). Najwyższy miał 
miejsce w 2011 roku i wynosił 13,6%, a w 2014 roku powrócił do po-
ziomu z 2010 roku i wynosił 12,2%. Zmienność w tym zakresie jest uza-
sadniona, bowiem z reguły środki unijne przeznaczone są na inwestycje, 
które mogą być realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok.

www.rio.gov.pl
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Udział wydatków na programy i projekty 
realizowane ze środków zagranicznych  
do wydatków ogółem

LATA
2010 2011 2012 2013 2014
12,3 13,6 11,9 11,3 12,2

Tabela 5. Udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego na programy 
i projekty realizowane ze środków zagranicznych w wydatkach ogółem w %

Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych  
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.).

Na zakończenie prezentowanej analizy trzeba zwrócić uwagę na to, jak 
przedstawiają się wyniki finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

Charakterystyczne jest, że liczba jednostek mających nadwyżkę wzra-
sta, a liczba jednostek mających deficyt maleje (tabela 6), przy czym nad-
wyżka w stosunku do dochodów ma mniejszy udział niż deficyt.

Liczba jednostek
LATA

2010 2011 2012 2013 2014
319 857 1542 1674 1358

Nadwyżka w relacji do dochodów 3,8 3,8 4,2 3,7 Brak
Liczba jednostek 2490 1452 67 1135 1451
Deficyt w relacji do dochodów 10,9 8,9 5,4 5,1 6,4

Tabela 6. Wyniki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych  

i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, KRRIO, www.rio.gov.pl (dostęp 30.06.2015 r.). 

Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących wniosków:
§ Wydatki j.s.t. koncentrują się na trzech kierunkach: oświata i wy-

chowanie, transport i łączność oraz pomoc socjalna. Ich poziom 
jest jednak bardzo zróżnicowany, na co wyraźnie wskazuje ich wy-
sokość przeliczona na 1 mieszkańca.

§ Dochody jednostek samorządu terytorialnego formalnie zaliczane do ka-
tegorii dochodów własnych, stanowią około 50%. Świadczy to o uzależ-
nieniu od tych środków, na wysokość których samorząd nie ma wpływu. 
Korzystny jest wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych.

§ Pozytywnym objawem jest wzrost dochodów własnych na 1 miesz-
kańca.

§ Zjawiskiem, świadczącym o aktywności jednostek samorządu te-
rytorialnego jest zaangażowanie środków w realizację programów 
europejskich.

§ Zaprzeczeniem obiegowych opinii jest wzrost liczby jednostek sa-
morządu terytorialnego mających nadwyżkę budżetową i malejąca 
liczba posiadających deficyt.

www.rio.gov.pl
www.rio.gov.pl
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Harmonia czy chaos architektury systemu 
finansowego jednostek samorządu  
terytorialnego?

Przeprowadzone powyżej rozważania umożliwiają konkluzje zmierzające 
w kilku kierunkach. Po pierwsze, czy gospodarka środkami publiczny-
mi na poziomie jednostek samorządu terytorialnego ma postać systemu 
finansowego? Po drugie, jak przebiega konfrontacja miedzy założeniami 
zawartymi w teorii samorządów terytorialnych a praktyką? Po trzecie, czy 
przyjęte rozważania w zakresie finansów pozwalają uznać, że jednostki sa-
morządu terytorialnego charakteryzują się samodzielnością finansową?

Odpowiedź na powyższe pytania prowadzi do sformułowania wnio-
sków, które otwierają drogę do dyskusji.

Wnioski te są następujące:
§  Architektura finansów jednostek samorządu terytorialnego jest 

skonfigurowana niekonsekwentnie.
§  Brak konsekwencji w budowie systemu finansowego jednostek sa-

morządu terytorialnego wywołuje wątpliwości, czy można uznać, 
że jest to system, który cechuje się wewnętrzną spójnością.

§  Następstwem związanym z ułomnością systemu finansowego jed-
nostek samorządu terytorialnego jest trudność z pełnej realizacji 
ich celów i funkcji.

§  Przejawem wybiórczego działania jednostek samorządu terytorial-
nego jest struktura wydatków skoncentrowana na trzech obszarach: 
edukacji, komunikacji i potrzebach socjalnych.

§  Charakterystyczną cechą gospodarki finansowej po stronie docho-
dów jest około 50% udział środków własnych – łącznie z udziałami 
w podatkach dochodowych. To jest podstawą do ograniczonej sa-
modzielności finansowej.

§  Należy liczyć się ze zmianą możliwości finansowania potrzeb spo-
łeczności lokalnych wraz z zahamowaniem dopływu środków euro-
pejskich.

§  Wskazane okoliczności prowadzą do stwierdzenia, że architektura 
systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego jest ułomna 
i wymaga korekt, głownie zmierzających do zwiększenia samodziel-
ności finansowej, szerszego zakresu realizacji ich funkcji, rozsze-
rzenia dochodów własnych np. przez zmianę systemu partycypacji 
j.s.t. w podatkach dochodowych.

5.
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Konstytucyjne gwarancje 
władztwa podatkowego 
jednostek samorządu 
terytorialnego  
Teoria i praktyka

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 168 Konstytucji RP1, jednostkom samorządu terytorialne-
go zapewnia się prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych 
w zakresie określonym w ustawie. Przepis art. 168 Konstytucji ma ana-
logiczne brzmienie jak art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokal-
nego, który stanowi, że przynajmniej część zasobów finansowych spo-
łeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, 
których wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie okre-
ślonym ustawą2.

Powołane przepisy mają stanowić swoistego rodzaju gwarancję współ-
uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego (w Polsce gmin, powia-
tów i województw) w kształtowaniu i prowadzeniu przez państwo aktywnej 
polityki podatkowej, bo z jednej strony przyznają im prawo, ale z drugiej 
strony prawo to ograniczają do ram przewidzianych w przepisach ustaw 
podatkowych. Pamiętać jednak trzeba, że wskazane ograniczenia wyni-
kają zwłaszcza z obowiązku zachowania proporcji między wysokością 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego a zakresem przypadają-
cych im do wykonania zadań, a także ze zdolności płatniczej podmiotów 

1 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 
2 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 paź-

dziernika 1985 r. Obowiązuje w Polsce od 1 marca 1994 r. jako wiążąca norma prawa 
międzynarodowego (ogłoszona w Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z dnia 25 listopada 
1994 r.).

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Prof. dr hab, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział  

Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego

1. 
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zobowiązanych do ponoszenia podatków i opłat lokalnych. Ponadto należy 
mieć na uwadze fakt, że ogólny poziom dochodów publicznych w naszym 
kraju jest niewystarczający do sfinansowania wszystkich zadań nałożonych 
na władze publiczne przez Konstytucję i ustawy, a sytuacja finansowa jed-
nostek samorządu terytorialnego nie może być rozpatrywana w oderwaniu 
od sytuacji finansowej całego państwa. I tak też powinien być rozumiany 
art. 167 Konstytucji gwarantujący samorządom udział w dochodach pu-
blicznych odpowiednio do przypadających im zadań, który nie może być 
traktowany jako podstawa do wprowadzenia nakazu zapewnienia jednost-
kom samorządu terytorialnego określonego poziomu dochodów, ale jako 
dyrektywa określająca sposób podziału dostępnych w danym okresie środ-
ków finansowych pomiędzy administrację rządową a samorząd terytorial-
ny, z uwzględnieniem jego poszczególnych szczebli.

Zakres władztwa podatkowego  
jednostek samorządu terytorialnego 

W potocznym znaczeniu władztwo w stosunkach publicznoprawnych 
oznacza prawo, swobodę działania przez uprawniony podmiot w określo-
nych sferach. W omawianym przypadku jest to prawnie określony zakres 
uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach podat-
kowych. Władztwo podatkowe może być rozpatrywane w dwóch aspek-
tach: terytorialnym i rzeczowym. Pierwszy z nich oznacza, że jest ono 
realizowane na określonym terytorium i nie jest dopuszczalne jego roz-
szerzanie poza terytorialny zasięg działania danego podmiotu publiczno-
prawnego. Na drugi aspekt składają się natomiast: prawo do wprowadza-
nia podatków, prawo do pobierania pożytków z podatków oraz prawo do 
administrowania nimi3. Tak rozumiane władztwo podatkowe jest częścią 
składową szerzej pojętego władztwa finansowego, które jest atrybutem 
i wyrazem suwerenności państwa jako podstawowego podmiotu pu-
blicznoprawnego, które jako szczególny podmiot finansów publicznych 
o charakterze samoistnym i pierwotnym, nie podlega żadnej innej wła-
dzy zewnętrznej i wewnętrznej. Zasady podziału atrybutów władztwa 
finansowego w zakresie stanowienia oraz pobierania dochodów i doko-
nywania wydatków na zadania publiczne mają z reguły ograniczony – 
konstytucyjny charakter. Wyrażają się w dwóch podstawowych sferach:

3 Por. szerzej E. Tegler, Władztwo podatkowe gminy, [w:] Samorządowy poradnik 
budżetowy na 1997 rok, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Warszawa 1997, s. 375–376.

2. 
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§  podziału kompetencji w zakresie stanowienia prawa,
§  podziału kompetencji w zakresie stosowania prawa – poboru do-

chodów publicznych oraz prowadzenia związanej z tym polityki, 
a także swobodnego kształtowania wydatków.

Podkreślić należy, że władztwo podatkowe samorządu terytorialnego, 
o którym mowa w art. 168 Konstytucji, to pierwsza taka regulacja w pol-
skim akcie najwyższej rangi, kiedy to ustawodawca expressis verbis nadał 
społecznościom lokalnym prawo decydowania o daninach publiczno-
prawnych, ale o wąskim zakresie przedmiotowym, bowiem obejmuje ono 
wyłącznie podatki i opłaty lokalne. Władztwo to nie rozciąga się bowiem 
na władzę normodawczą4, co oznacza, że jednostka samorządu teryto-
rialnego nie ma prawa samodzielnego nakładania przymusowych świad-
czeń pieniężnych o charakterze daninowym w stosunku do podmiotów 
znajdujących się w obrębie jej władzy w celu pokrycia swoich potrzeb. 
W przyjętych rozwiązaniach uprawnienia organów stanowiących jed-
nostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia przepisów prawa 
podatkowego są niewielkie, ponieważ granice te zostały także zakreślone 
przez Konstytucję, a zwłaszcza przez art. 217, który stanowi, że nakłada-
nie podatków i innych danin publicznych, a także określanie podmiotów, 
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych oraz zasad przy-
znawania ulg, umorzeń i określania kategorii podmiotów zwolnionych 
od podatków następuje w drodze ustawy. Przepis ten formułuje więc 
wprost zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych i kładzie 
kres możliwościom regulowania ich w drodze innych aktów prawnych. 
Natomiast art. 168 jest przepisem szczególnym, który daje jednostkom 
samorządu terytorialnego prawo ustalania wysokości podatków i opłat 
w granicach ustalonych w ustawie, a zatem kompetencja ta nie wynika 
z ogólnej zasady ich autonomii, ale wymaga wyraźnego upoważnienia 
ustawowego. Granice władztwa podatkowego wynikają także z przepisów 
ustaw podatkowych, które przewidują między innymi obowiązek okre-
ślenia wysokości stawek podatkowych, ale w granicach maksymalnych, 
a czasem także i minimalnych ich wysokości (np. w podatku od środków 
transportowych czy w podatku od nieruchomości), czy też prawo ich 
różnicowania w ramach poszczególnych kategorii. Ograniczenia samo-
dzielności mogą także dotyczyć braku możliwości określania terminów 
płatności oraz zasad ustalania i poboru podatków, a także uprawnień do 
wprowadzania zwolnień i ulg podatkowych. Natomiast nieokreślenie sta-
wek (niepodjęcie stosownej uchwały) skutkuje niemożnością pobierania 
podatku, bowiem wynikający z ustaw ogólny obowiązek podatkowy nie 

4 T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią 
ogólną, Warszawa 2010, s. 181 i n.
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może przekształcić się w skonkretyzowane zobowiązanie podatkowe5. 
W literaturze podkreśla się, że ustalanie wysokości podatków i opłat lo-
kalnych powinno być rozumiane bardzo szeroko i nie może być ograni-
czane tylko do ustalania wysokości stawek podatkowych6, ponieważ na 
realną wysokość świadczeń mają także wpływ inne elementy konstrukcji 
podatku, takie jak podstawa opodatkowania, czy wspomniane już ulgi 
oraz zwolnienia od podatku. 

Realne władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego 
ogranicza się w Polsce wyłącznie do gmin, mimo iż z dniem 1 stycznia 
1999 roku powołano do życia powiaty i województwa7. Jednostkom tym 
nie przyznano jednak własnych podatkowych źródeł dochodów, w sto-
sunku do których mogłyby korzystać z uprawnień przyznanych wcześniej 
gminom. Podział dochodów pomiędzy państwo a samorząd terytorialny 
dokonany został początkowo w prowizorycznej ustawie z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w la-
tach 1999 i 20008, której moc obowiązującą przedłużono aż do 2003 roku, 
a następnie utrwalony przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego9. Zgodnie z postano-
wieniami wspomnianych ustaw, dochody podatkowe posiadają jedynie 
gminy. Trudno bowiem zaakceptować stanowisko ustawodawcy, wyrażo-
ne w art. 3 ust. 2 ustawy o dochodach, że „w rozumieniu ustawy docho-
dami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podat-
ku dochodowego od osób prawnych”. Są to bowiem podatki państwowe, 
których konstrukcja nie przewiduje żadnego udziału organów jednostek 
samorządu terytorialnego w ich wymiarze i poborze, a postępowania po-
datkowe prowadzą naczelnicy urzędów skarbowych (w drugiej instancji 
dyrektorzy izb skarbowych). Udziały nie są więc typowymi dochodami 
własnymi, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego nie wykonują 
w stosunku do nich władztwa podatkowego i nie mają wpływu na stoso-
wanie przez naczelników urzędów skarbowych ulg w zapłacie tych po-
datków, które mają z kolei bezpośredni wpływ na wysokość dochodów. 

5 M. Paczocha, Granice władztwa podatkowego gmin, „Finanse Komunalne” 2000, 
Nr 6, s. 11, E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, System dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 71.

6 R. Dowgier, M. Popławski, Stanowienie miejscowego prawa podatkowego w gmi-
nach, Warszawa 2009, s. 12.

7 Możliwość powołania do życia innych jednostek samorządu regionalnego albo 
lokalnego i regionalnego przewidziano w art. 164 ust. 2 Konstytucji. Ustawami z dnia 
5 czerwca 1998 roku utworzono powiaty (ustawa o samorządzie powiatowym, t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i województwa (ustawa o samorządzie województwa, 
t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.).

8 Dz.U. z 1998, Nr 150, poz. 983 ze zm.
9 T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.
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Podkreślić należy, że samodzielność w zdobywaniu środków finanso-
wych jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje dopiero przez prawo 
samoistnego obciążania pewnych źródeł podatkowych przydzielonych 
wyłącznie do jej dyspozycji (tzw. samorządowych podatków samoist-
nych lub dodatków do podatków państwowych). Nie można zatem żadną 
miarą uznać za odpowiadający istocie samorządności system udziałów 
w niektórych podatkach państwowych, bowiem jest to odmiana dotacji, 
tyle że przydzielanej na czas nieokreślony10.

Istotną wadą także i tej ustawy był jej tymczasowy charakter, o czym 
świadczą regulacje obejmujące jedynie lata 2004 i 2005, natomiast wdra-
żanie kolejnego etapu przewidziano najwcześniej od 2006 roku. Na mocy 
art. 101 ustawy Prezes Rady Ministrów został zobligowany, by do dnia 
30 czerwca 2006 roku przedłożyć Sejmowi informację o skutkach jej obo-
wiązywania11. Należy zatem uznać, że ustawa ta w dalszym ciągu nie stwo-
rzyła stabilnego systemu dochodów i nie wprowadziła żadnego nowego 
jakościowo podziału źródeł dochodów pomiędzy państwo a samorząd 
terytorialny, natomiast zwiększyła udział organów centralnych w two-
rzeniu i rozdzielaniu dochodów transferowanych z budżetu państwa (do 
których zalicza się także udziały). Oparcie dochodów nowo utworzonych 
jednostek na budżecie państwa, z którego przekazywane są udziały we 
wpływach z podatków dochodowych oraz udzielane subwencje „ustalane 
według zobiektywizowanych kryteriów” i dotacje celowe o zróżnicowa-
nym przeznaczeniu i źródle pochodzenia, uznać należy za rozwiązanie 
niewłaściwe. 

Zakres realnego władztwa podatkowego  
rad gmin w Polsce

Artykuł 168 Konstytucji przyznaje jednostkom samorządu terytorial-
nego prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, ale realny 
zakres władztwa podatkowego dotyczy wyłącznie gmin i wynika także 
z przepisów innych ustaw. Zauważyć jednak należy, że wątpliwości budzi 
sam zakres użytego w powołanym przepisie pojęcia „podatki i opłaty lo-
kalne”, bowiem nie zostało ono w żadnym akcie prawnym zdefiniowane, 

10 J. Małecki, Finanse gminy samorządowej de lege lata i de lege ferenda, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 340.

11 Szerzej J. Glumińska-Pawlic, Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, 
Katowice 2013, s. 48 i n.
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a trudno uznać, że intencją twórców Konstytucji było ograniczenie go 
do świadczeń wskazanych wyłącznie w przepisach ustawy z 1991 roku 
pod tym właśnie tytułem12. W tej sytuacji przyjąć trzeba, że do tej kate-
gorii należą także inne daniny, które bezpośrednio zasilają budżety gmin 
i w  stosunku do których ich organy stanowiące dysponują władztwem 
w zakresie ustalania ich wysokości. Zatem bardziej adekwatną byłaby na-
zwa „podatki i opłaty samorządowe”.

Realne władztwo podatkowe gmin wynika z przepisów ustaw, które 
przewidują podejmowanie uchwał przez ich organy stanowiące w nastę-
pujących kategoriach spraw:
1)  w podatku od nieruchomości13 rada gminy: 
§  określa wysokość stawek podatkowych, które nie mogą przekroczyć 

granic określonych w ustawie oraz może różnicować ich wysokości 
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (art. 5), 

§  może zarządzać pobór podatku od osób fizycznych w drodze inka-
sa, wyznaczać inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso 
(art. 6 ust. 12), 

§  określa wzory formularzy informacji o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 
(art. 6 ust. 13), 

§  może określić warunki i tryb składania tych dokumentów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 14), 

§  może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż określone 
w art. 7 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paździer-
nika 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-
nych i niektórych ustaw (art. 7 ust. 3),

2) w podatku od środków transportowych14 rada gminy: 
§  może wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 9 ust. 11), 
§  określa wysokość stawek podatku, przy uwzględnieniu zarówno 

stawek maksymalnych, jak i minimalnych przewidzianych w usta-
wie (art. 10 ust. 1), 

§  może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów 
przedmiotów opodatkowania (ust. 2), 

12 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 849 ze zm.). 

13 Art. 2–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
Szerzej na ten temat m.in. L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe, War-
szawa 1998; A. Hanusz, P. Czerski, Gminne podatki i opłaty budżetowe, Kraków 2004; 
Podatki i opłaty lokalne w praktyce, red. M. Popławski, Warszawa 2008; R. Dowgier,  
L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych, Warszawa 2010.

14 Art. 8–12b powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.
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§  może wprowadzać – w ograniczonym zakresie – inne zwolnienia 
przedmiotowe, niż przewidziane w ustawie (art. 12 ust. 4),

3)  w podatku rolnym15 rada gminy: 
§  może wystąpić z wnioskiem do sejmiku województwa o zaliczenie nie-

których gmin do innego okręgu podatkowego niż określony w rozpo-
rządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r.16 (art. 5 ust. 2), 

§  może, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospo-
darczo uzasadnionych wypadkach, zaliczyć niektóre wsie do innego 
okręgu podatkowego niż określony dla danej gminy, jednakże nie 
może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczenio-
wych dla tej gminy o więcej niż 1,5% (art. 5 ust. 3), 

§  może obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obli-
czania podatku rolnego na obszarze gminy (art. 6 ust. 3), 

§  określa wzory formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na 
podatek rolny (art. 6a ust. 11), 

§  może określić warunki i tryb składania tych dokumentów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej (art. 6a ust. 12), 

§  może zarządzać pobór podatku od osób fizycznych w drodze in-
kasa, określać inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso 
(art. 6b),

§  określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku użytków 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnie-
nie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 
i nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku do 
tych samych gruntów (art. 12 ust. 9 w zw. z ust. 1 pkt 7), 

§  może wprowadzać inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż okre-
ślone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy 
publicznej (art. 13e), 

4) w podatku leśnym17 rada gminy: 
§  może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, 

przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obsza-
rze gminy (art. 4 ust. 5), 

§  może zarządzać pobór podatku od osób fizycznych w drodze in-
kasa, określać inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso 
(art. 6 ust. 8),

§  określa wzory formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na po-
datek leśny (art. 6 ust. 9),

15 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 617).
16 Zob. Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz 

miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1614).
17 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 465 ze zm.).
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§  może określić warunki i tryb składania tych dokumentów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 10), 

§  może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone 
w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy pu-
blicznej (art. 7 ust. 3), 

5) poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkie opłaty lokalne wy-
mienione w ustawie18 mają charakter fakultatywny i mogą być wpro-
wadzone uchwałą rady gminy. Jeśli rada gminy zadecyduje o wprowa-
dzeniu konkretnej opłaty wówczas – także w drodze uchwały: 
§  określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wyso-

kość stawek opłat przy uwzględnieniu stawek maksymalnych prze-
widzianych w ustawie (art. 19 pkt 1), 

§  może zarządzić pobór opłat lokalnych w drodze inkasa, określić in-
kasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 19 pkt 2),

§  może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia 
przedmiotowe od opłat lokalnych (art. 19 pkt 3), a ponadto

§  w zakresie opłaty miejscowej ustala miejscowości odpowiadające 
warunkom określonym w przepisach wydanych przez Radę Mini-
strów (art. 17 ust. 5) oraz

§  może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględ-
niając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego; może również wprowadzić obowiązek 
składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na 
miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, 
deklaracji na opłatę reklamową oraz określić termin, warunki i tryb 
składania tych deklaracji, określając w tym przypadku wzór formu-
larza deklaracji, w którym zawarte będą dane dotyczące podmio-
tu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru 
opłaty reklamowej, a także może wprowadzić możliwość składania 
deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (art. 19 pkt 4–6). 

Pewne elementy władztwa podatkowego zawierają także przepisy usta-
wy – Ordynacja podatkowa18, której art. 57 § 7 stanowi, że rada gminy, 
rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę pro-
longacyjną – w wysokości nie większej niż 50% stawki odsetek za zwłokę 
– z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 
oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio – gmi-
ny, powiatu lub województwa, zaś art. 61a wprowadził z dniem 1 stycz-
nia 2009 roku możliwość podjęcia przez organy uchwałodawcze gmin, 
powiatów i województw uchwały o dopuszczeniu zapłaty kartą płatniczą 
podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powia-

18 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
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tu lub województwa. Biorąc jednak pod uwagę obowiązujące regulacje, 
stwierdzić należy, że ustawodawca świadomie popełnia nadużycie, two-
rząc przepisy, które nie znajdują zastosowania w praktyce i wprowadzają 
w błąd poprzez sztuczne rozszerzanie kompetencji organów samorządo-
wych powiatów i województw, którym nie przyznał własnych podatko-
wych źródeł dochodów. 

Mimo że przedstawiony katalog uprawnień rad gmin w zakresie tworze-
nia przepisów prawa podatkowego wydaje się szeroki, to jednak faktyczne 
ich władztwo podatkowe jest niewielkie, a zakres przyznanych uprawnień 
wąski. Jak na ironię, największym zakresem władztwa podatkowego dyspo-
nują gminy określając wzory formularzy podatkowych, zwłaszcza w podat-
kach obciążających nieruchomości. To z kolei budzi protesty podatników 
posiadających nieruchomości podlegające opodatkowaniu na terenie wielu 
gmin, ponieważ w każdym przypadku składane deklaracje muszą odpo-
wiadać wzorom obowiązującym na terenie konkretnej gminy. 

Ustalanie wysokości podatków i opłat  
lokalnych a prawo stanowienia podatków 
i opłat

Ograniczanie przez ustawodawcę kompetencji organów stanowiących jed-
nostek samorządu terytorialnego w sprawach podatkowych wywołuje na-
turalną pokusę ich rozszerzania w praktyce stanowienia lokalnego prawa 
podatkowego. Procesom tym sprzyja także brak dostatecznej precyzji w for-
mułowaniu tekstów prawnych, jak również niespójność systemu podatko-
wego, co prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych, które uwidaczniają się 
nawet w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA. 

Przypomnieć należy, że kompetencje do wydawania norm prawnych 
umożliwiających wprowadzanie podatków oraz kształtujących ich kon-
strukcję w państwach unitarnych przysługują prawie wyłącznie organom 
ustawodawczym państwa. Jednostki samorządu terytorialnego mają nie-
wielkie uprawnienia do stanowienia własnych, odrębnych podatków. Pro-
blem, czy powinny one wydawać przepisy podatkowe, w tym uchwalać 
własne, nie występujące w innych częściach kraju, jest związany z ustro-
jowo-prawnym ukształtowaniem samodzielności finansowej, gospodar-
czej i inwestycyjnej tych jednostek. Jest on także związany z zagadnieniem 
stosowania jednolitych na terenie całego państwa regulacji podatkowych, 
oddziałujących w ten sam sposób na ludność oraz podmioty gospodarcze 

4. 
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i pozwala na zapewnienie w miarę spójnego systemu, dzięki któremu może 
być urzeczywistniana zasada sprawiedliwości podatkowej. Opowiedzenie 
się za szerokim zakresem samorządności lokalnej w zakresie stanowienia 
podatków oznaczałoby z kolei uznanie za zasadne wyposażenie organów 
lokalnych w odpowiednio szerokie kompetencje do kreowania nowych 
źródeł dochodów, a to z kolei prowadziłoby do autonomii podatkowej, 
co nie jest zjawiskiem pożądanym. Wydaje się, że w państwie unitarnym 
wyposażenie organów lokalnych w kompetencje pozwalające na kształto-
wanie w pewnym zakresie wysokości podatków lokalnych jest rozwiąza-
niem wystarczającym, bowiem pozwala im na podejmowanie decyzji co 
do wysokości strony dochodowej budżetu, a nie tylko co do wykorzystania 
środków19. Kompetencje takie sprawiają, iż sam fakt uchwalania budżetu 
ma większe znaczenie ustrojowe i gospodarcze, zaś dla wspólnoty lokalnej 
widoczne są powiązania między zadaniami realizowanymi przez organy 
lokalne a potrzebą zgromadzenia odpowiednich środków.

W tej sytuacji pozytywnie należy ocenić przyznanie regionalnym izbom 
obrachunkowym uprawnień do badania zgodności z prawem uchwał podej-
mowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 
podatków i opłat lokalnych. Należałoby jednak postulować szerszą współ-
pracę izb z samorządowymi kolegiami odwoławczymi, które – na podsta-
wie art. 13 Ordynacji podatkowej – są organami podatkowymi II instancji20. 
Podkreślić należy, że kolegia związane są w działalności orzeczniczej przepi-
sami prawa miejscowego, obarczonego czasami błędami wynikającymi także 
z uchybień regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nadzoru.

Władztwo podatkowe w zakresie 
administrowania wpływami z podatków 
i opłat lokalnych

Kompetencje do administrowania podatkami wyrażają się w przyzna-
nym organom państwa lub samorządu terytorialnego prawie wykony-
wania czynności kontroli podatkowej oraz wymiaru i poboru podatków, 

19 W. Nykiel, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź 1993, s. 33.
20 Szerzej: J. Glumińska-Pawlic, Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych 

przez regionalne izby obrachunkowe a orzecznictwo samorządowych kolegiów odwo-
ławczych w sprawach podatkowych, [w:] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obra-
chunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego, Poznań 2007, s. 155 i n.
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a także egzekucji należności podatkowych. Organy podatkowe mają tak-
że uprawnienia do zaniechania poboru podatków, umarzania zaległości 
podatkowych, odraczania terminu płatności i rozkładania należności na 
raty. Na pojęcie władztwa podatkowego składa się więc także ustawowo 
określony zakres uprawnień do podejmowania decyzji w indywidualnych 
sprawach podatkowych, kształtujących treść stosunku zobowiązaniowe-
go. Organami podatkowymi w zakresie podatków i opłat stanowiących 
dochody budżetów gmin są – w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja 
podatkowa – wójtowie (burmistrzowie/prezydenci miast). Podmioty te 
ustalają lub określają wysokość zobowiązań podatkowych w zakresie po-
datków i opłat objętych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, a od dnia 1 stycznia 2002 
roku w związku z nowelizacją ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – 
także opłaty eksploatacyjnej, w części w której gmina jest wierzycielem. 
Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach oraz Ordynacji podatkowej 
organy podatkowe gmin nie posiadają aktualnie upoważnień do stoso-
wania zaniechania ustalania w całości lub w części zobowiązań podatko-
wych stanowiących ich dochody. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie 
postanowienie zawarte w art. 13c ust.1 ustawy o podatku rolnym, zgod-
nie z którym „w razie wystąpienia klęski żywiołowej (...) przyznaje się 
podatnikom ulgi w podatku rolnym poprzez zaniechanie jego ustalania 
albo poboru w całości lub w części”. Należy również zauważyć, iż poczy-
nając od dnia 1 stycznia 2001 roku stosowanie ulg na wniosek podatni-
ków będących przedsiębiorcami następuje zgodnie z przepisami o usta-
wy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców21. 

Sprawy konkretnych podatników winny być rozstrzygane w dro-
dze decyzji administracyjnych, a postępowanie podatkowe jest dwuin-
stancyjne. W celu zagwarantowania organom podatkowym gmin pełni 
władztwa podatkowego, nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa od 
dnia 1 stycznia 1999 roku22 wprowadzono zasadę (art. 233 § 3), że w spra-
wach należących do ich właściwości organ odwoławczy uprawniony jest 
do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty je-
dynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej 
rozstrzygnięcia uznaniu organu samorządowego. Dotyczy to w szcze-

21 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 704 ze zm.), zastąpiona usta-
wą z dnia 27 lipca 2002 r. pod tym samym tytułem (Dz.U. Nr 141, poz. 1177). Aktualnie 
jest to ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 

22 Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668. Przepis ten utraci moc obowiązującą z dniem 
1 stycznia 2004 r. z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271). 
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gólności decyzji w sprawach ulg podatkowych, w których Ordynacja nie 
pozostawia wątpliwości, że ocena, czy w indywidualnym określonym 
przypadku zachodzą przesłanki udzielenia ulgi, pozostawiona została 
uznaniu organu podatkowego I instancji. Trzeba także podkreślić, że na-
wet ustalenie, iż istniały przyczyny uzasadniające ewentualne zastosowa-
nie tej ulgi samo przez się nie zobowiązuje organu podatkowego (wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta) do wydania decyzji uwzględniającej żą-
danie strony. Zastosowanie ulgi jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem, 
a ocena dokonywana przez organy podatkowe jest zagadnieniem natury 
słusznościowej, które wymyka się nawet spod kontroli Naczelnego Sądu 
Administracyjnego23. Elementem władztwa podatkowego prezydentów 
miast na prawach powiatu jest także prawo do egzekucji należności po-
datkowych stanowiących dochody ich budżetów. 

Podsumowanie

Standardy europejskie zawarte w przepisach Europejskiej Karty Samo-
rządu Lokalnego przewidują, że organy lokalne powinny mieć wpływ 
na wysokość podatków i opłat lokalnych. Oceniając z tego punktu wi-
dzenia kompetencje rad gmin w Polsce należy stwierdzić, że są one zbyt 
szczupłe, natomiast brak dochodów podatkowych w strukturze docho-
dów budżetowych powiatów i województw uznać należy za naruszenie 
obowiązujących norm. Ograniczenia te nie wynikają jednak z postano-
wień Konstytucji, ale z przepisów ustaw materialnego prawa podatko-
wego oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pamiętać 
jednak trzeba, że decentralizacja i demokracja lokalna mogą być naduży-
wane zarówno przez władze centralne jak i lokalne. Dlatego przepis art. 
168 Konstytucji należy ocenić pozytywnie jako konstytucyjną gwaran-
cję przekazania samorządowi władztwa podatkowego oraz jako zasadę 
mającą na celu ograniczanie tendencji, jakie ujawniają gminy w zakresie 
wprowadzania lokalnych obciążeń podatkowych24. 

W pełni należy zgodzić się z poglądem R. Rybarskiego, że „samorząd 
musi mieć samodzielne źródła dochodów i trzeba przydzielić mu źródła 

23 Na stanowisku takim stoi również NSA, który w wielu wyrokach to podkreślał 
(np. wyroki NSA z 8 lipca 1999 r., sygn. akt I S. A./Ka 2474/97 czy z 28 marca 2000 r., 
sygn. akt I S. A./Ka 1745/98 CBOSA).

24 C. Kosikowski, Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, „Państwo 
i Prawo” 1997, Nr 11–12, s. 160–161. 

6. 
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podatkowe oraz prawo uchwalania ich poboru, żeby ponosił odpowie-
dzialność za to, że zdecydował się wprowadzić na ludność obciążenia. 
Wtedy samorząd jest związany i można poddać jego działalność kryty-
ce. Jest rzeczą najgorszą, jeżeli podstawą finansów jest dotacja skarbowa 
państwowa. Wtedy nie ma mowy o samorządzie. Kto pieniądze daje, ten 
stawia takie czy inne warunki”.
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Samodzielność w praktyce 
działania samorządu  
terytorialnego  
oraz w orzecznictwie  
Trybunału Konstytucyjnego 

I. Europejska Karta Samorządu Lokalnego w art. 4 ust. 2 stanowi, że 
„społeczności lokalne mają – w zakresie określonym prawem – pełną 
swobodę działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kom-
petencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy”1. 
W art. 6 Karty wskazuje się nadto na samodzielne ustalanie przez spo-
łeczności lokalne swej wewnętrznej struktury administracyjnej. Moż-
na stwierdzić, że uregulowanie to stanowi dla ustawodawcy polskiego 
wskazówkę w zakresie stanowienia prawa dotyczącego samorządu tery-
torialnego. Natomiast dla wszystkich podmiotów, które wchodzą w rela-
cje z samorządem, zasada samodzielności samorządu terytorialnego jest 
obowiązkiem uznania pewnej wyodrębnionej sfery, w której jednostki sa-
morządu działają aktywnie na podstawie i w granicach obowiązującego 
prawa, a więc zgodnie z zasadą legalizmu zapisaną w art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca nie żąda więc tylko działania na 
podstawie prawa, ale dopuszcza również działanie w jego granicach. 

Samo pojęcie „samodzielności” jest niestety wieloznaczne i nieostre. 
Ustawodawca polski statuując samodzielność samorządu terytorialne-
go i gwarantując konstytucyjnie jego ochronę w art. 16 ust. 2 w związku 
z art. 165 ust. 2 ustawy zasadniczej, nie określił w Konstytucji, jak również 
ustawach ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego, jej zakresu. 
Ustawodawca wprost nie definiuje istoty samodzielności. W tym stanie 
rzeczy samodzielność samorządu terytorialnego musi być wynikiem in-
terpretacji norm konstytucyjnych i ustawowych2. Na zakres interpretacji 

1 Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607.
2 Tak: J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorial-

nego, Warszawa 2011, s. 45. Z kolei I. Lipowicz przyjmuje samodzielność samorządu 

Ryszard Paweł Krawczyk
 Dr, Uniwersytet Łodzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra 

Prawa Konstytucyjnego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.04

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.04


44 Ryszard Paweł Krawczyk

w praktyce wpływa niewątpliwie to, że realizacja władztwa publicznego 
przez samorząd następuje z woli suwerena. Istotą władztwa jest jednak samo-
dzielne decydowanie o sposobie wykonania zadań. Samorząd działa w sferze 
imperium (sfera władcza) oraz w sferze dominium (sfera niewładcza). 

O ile w art. 7 Konstytucji zasada ta jest sformułowana jako obowiązek 
działania na podstawie i w granicach prawa, o tyle art. 6 kodeksu postępowa-
nia administracyjnego ogranicza ją do działania na podstawie prawa. Można 
wysnuć stąd wniosek o różnicy pomiędzy sferą działalności władczej (impe-
rium), gdzie wymagana jest konkretna podstawa prawna3 i nie ma domnie-
mania kompetencji, a sferą niewładczą (dominium), gdzie może wystarczyć 
ogólne upoważnienie prawa, byle działanie następowało w granicach prawa.

Orzecznictwo sądowe, przy dość dużej bierności doktryny sprowadza 
funkcjonowanie samorządu i sposób wykonywania przez niego zadań 
do obowiązku wypełniania ustawowych norm delegacyjnych4. W dok-
trynie próbuje się „usprawiedliwiać” takie działanie obawą przed społe-
czeństwem obywatelskim i wynaturzeniami administracji5. Nie można 
w zasadzie znaleźć istotnych zadań, których realizacja przez samorząd 
nie wiązałaby się z odpowiedzialnością państwa. 

Należy podkreślić, że polski ustawodawca w stosunku do każdego z ro-
dzajów samorządu terytorialnego stosuje te same zasady. Każdy rodzaj 
samorządu w Polsce wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność, każdemu z nich przysługuje prawo własności6 

w dwóch aspektach samodzielności w realizacji zadań publicznych i samodzielności, 
która służy większej swobodzie i poczuciu bezpieczeństwa w wypełnianiu konstytu-
cyjnej i ustawowej roli samorządu, patrz: I. Lipowicz, Samodzielność samorządu tery-
torialnego w świetle Konstytucji, „Przegląd Sejmowy”, 4(81)2007, s. 190. 

3 Do rozstrzygnięć i działań władczych oraz poszukiwania podstawy prawnej 
dla takich działań samorządu nawiązuje TK w postanowieniu z 11 kwietnia 2007 r., 
K 2/2007, OTK-A 2007/4, poz. 43. 

4 Por. Wyrok NSA z 19 stycznia 1995 r. II SA 1682/94 ONSA 1995, Nr 4, poz. 186; 
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 lipca, 2006 r., ISA/Gl 927/06, LEX Nr 195716; wyrok 
NSA z dnia 13 marca 2007 r., II GSK 303/06, LEX Nr 400248; wyrok NSA z dnia 21 paź-
dziernika 2008, II GSK 411/08; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2008 r, II SA/Rz 
706/07, LEX nr 394051. Do zupełnych wyjątków można zliczyć wyroki dotyczące sfery 
dominium, gdzie sąd administracyjny uznał, że dla legalności działania wystarczy de-
terminacja prawna – np. wyrok NSA dnia z 18 października 2007 r., II OSK 1191/07, LEX 
400451, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2000 r, I SA/Gd 2038/99, LEX nr 48825, 
także OwSS 2001/3, poz. 104.

5 M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych na-
wykach uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12, s. 9. 

6 Komunalizacja mienia dokonana w 1990 roku tak naprawdę doprowadziła 
do przekazania części mienia państwowego samorządom gminnym. Brak politycz-
nej zgody na stworzenie wówczas trzech szczebli samorządu doprowadził do tego, 
że w roku 1998 przekazanie mienia samorządom powiatowym i wojewódzkim było 
wręcz symboliczne.
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i inne prawa majątkowe, samodzielność każdego podlega ochronie są-
dowej7. Różnica jaka istnieje w ustawowym określaniu zadań samorządu 
sprowadza się do tego, że w przypadku samorządu powiatowego i woje-
wódzkiego charakter wykonywanych przez te podmioty zadań na cha-
rakter zamknięty, a w przypadku gmin ustawodawca posługuje się kata-
logiem otwartym oraz domniemaniem kompetencji. 

Artykuł 16 ust. 2 Konstytucji RP samodzielność identyfikuje z wyko-
nywaniem „w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (...) przy-
sługującej mu w ramach ustaw istotnej części zadań publicznych”. Posia-
danie przez każdy rodzaj samorządu terytorialnego osobowości prawnej, 
prawa własności oraz innych praw majątkowych umożliwia mu działanie 
w sferze prawa cywilnego i bycie podmiotem praw i obowiązków.

Samodzielność może więc być rozpatrywana przez pryzmat prawa 
prywatnego oraz przez pryzmat prawa publicznego. Nie jest ona zja-
wiskiem jednorodnym. W ramach samodzielności publiczno-prawnej 
mieści się na pewno samodzielność ustrojowa oraz materialno-prawna. 
Samodzielność jednostek samorządowych skierowana jest na zewnątrz 
i dotyczy stosunków z innymi podmiotami. Co ciekawe ustawodawca nie 
uregulował stosunków jednostek samorządowych wobec siebie. 

Jak się wydaje, określając wzajemne relacje jednostek samorządu te-
rytorialnego winniśmy posiłkować się zasadą subsydiarności wynikającą 
z wstępu do konstytucji RP, jednak w praktyce zasada ta nie znajduje swe-
go odbicia w działalności legislacyjnej. Nie jest ona dla tej działalności 
normą programową. Samodzielność samorządu jest jednak nierozerwal-
nie związana z zasadą subsydiarności. Na płaszczyźnie prawnej zasada 
subsydiarności wykazuje, jak się wydaje, najściślejsze związki z art. 15 
i 16 Konstytucji RP.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia subsydiarności. Można założyć, 
że pojęcie to nie powinno odbiegać od wykładni tego terminu przyjętego 
w nauce europejskiej. W wstępie do Konstytucji RP zasada subsydiarno-
ści (pomocniczości) ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot 
– oznacza to, że celem tej zasady jest poszerzanie praw obywateli i wspól-
not do jakich należą, a nie utrwalanie zastanego w dacie wejścia w życie 
konstytucji istniejącego zakresu praw obywateli i ich wspólnot8. Uzupeł-
niając postanowienia Konstytucji postanowieniami art. 4 ust. 3  EKSL, 

7 Niewątpliwie rozwiązania polskie są bardziej przyjazne dla samorządu regional-
nego (powiatowego i wojewódzkiego) niż rozwiązania europejskie wynikające z art. 4 
i 5 Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego, nie eksponujące kwestii samodziel-
ności tego rodzaju samorządu.

8 P. Chmielnicki, „Istotna część zadań publicznych” i zasada subsydiarności jako 
konstytucyjne dyrektywy określające zakres działania samorządu terytorialnego i ich 
realizacja w ustawodawstwie i orzecznictwie, [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustro-
jowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 57–58. 
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można stwierdzić, że poszerzanie praw obywateli i ich wspólnot odbywa 
się przez przekazywanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, szcze-
gólnie tym organom, które znajdują się najbliżej obywatela, jeżeli nie stoi 
to w sprzeczności z zakresem i charakterem zadania oraz wymogiem 
efektywności działania i gospodarności. Jak zauważa TK w wyroku z 18 
lutego 2003 r., „zasada pomocniczości powinna być rozumiana w całej 
swej złożoności, która polega na tym, że umacnianie uprawnień obywa-
teli i ich wspólnot nie oznacza rezygnacji z działań władzy publicznej na 
szczeblu ponadlokalnym, a przeciwnie, wymaga tego rodzaju działań, 
jeżeli rozwiązywanie problemów przez organy szczebla podstawowe-
go nie jest możliwe”9. Jak słusznie zauważono w literaturze przedmio-
tu, wzajemne relacje między państwem a wspólnotami samorządowymi, 
rozpatrywane przez pryzmat zasady subsydiarności tracą wiele z swych 
walorów. W relacjach społeczeństwo–państwo odwołujemy się wyraźnie 
do antytezy interes jednostki–interes społeczeństwa, mającej swe umoco-
wanie w wyodrębnieniu praw jednostki. W relacjach państwo–jednostka 
(wspólnoty samorządowe) nie można mechanicznie przeciwstawiać inte-
resu jednostki interesowi państwa, ponieważ każda wspólnota to pewna 
część interesów i wolności jednostki10.

Artykuł 15 Konstytucji RP stwierdza, że, „1. Ustrój terytorialny Rze-
czypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 2. Za-
sadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom zdolność wyko-
nywania zadań publicznych określa ustawa”.

Decentralizacja jest procesem przeciwstawnym centralizacji zadań 
i procesem umacniającym zasadę subsydiarności11, która również z swej 
istoty występuje przeciwko koncentracji zadań w większych wspólnotach.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lutego 2003 r. stwierdził, że de-
centralizacja to proces stałego poszerzania uprawnień jednostek władzy 
publicznej niższego szczebla w drodze przekazywania im zadań, kom-
petencji oraz niezbędnych środków. Decentralizacja, o której stanowi 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest jednorazowym przedsię-
wzięciem organizacyjnym, lecz trwałą cechą kultury politycznej państwa 
zbudowanej na właściwych rozwiązaniach ustawowych zgodnych z kon-
stytucyjnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej. 

Pojęcie decentralizacji władzy publicznej jest rozmaicie rozumiane 
w literaturze przedmiotu. Na ogół uwypukla się następujące zagadnienia: 
1) przekazanie zadań publicznych do realizacji na szczebel lokalny, 2) ko-

9 K 24/02, OTK ZU 2003, seria A, nr 2, poz. 11. 
10 P. Chmielnicki, op. cit., s. 61. 
11 A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, Zagadnienia ad-

ministracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 22. 
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rzystanie przez organy lokalne z majątku, 3) korzystanie z uprawnień 
gwarantujących samodzielność oraz możliwość decydowania o sprawach 
publicznych, 4) posiadanie środków finansowych dla realizacji własnej 
polityki. 5) obowiązek poszukiwania dla wykonywania zadań publicznych 
najbardziej efektywnych rozwiązań strukturalnych. Istotną cechą decen-
tralizacji jest sprawowanie uprawnień administracyjnych przez wybranych 
przedstawicieli społeczności lokalnej (administracja uspołeczniona)12. 
W doktrynie polskiej dotyczącej samorządu, jeszcze z okresu przedwojen-
nego, prezentowano również poglądy, iż istoty samorządu nie zmienia fakt, 
kto wykonuje zdecentralizowane uprawnienia administracyjne – społecz-
ność lokalna lub jej organ, albo organ odgórnie mianowany. 

Uznając uspołecznienie wykonywania kompetencji administracyjnych 
za konstytutywną cechę samorządu, przyjąć również należy, że cechą 
decentralizacji winno być także sprawowanie bezpośredniego udziału 
społeczeństw lokalnych w wykonywaniu samorządowego władztwa. Wy-
konywanie pewnych atrybutów rządu przez społeczności lokalne w spo-
sób pośredni lub bezpośredni, z punktu widzenia politycznego stanowi 
formę uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy. Decentralizacja 
władztwa wyrażająca się w istnieniu samorządu terytorialnego oznacza 
zgodnie z postanowieniami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
(art. 3 ust. 1) prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach okre-
ślonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkań-
ców. Samorząd ze względu na swą istotę może rozwijać się w państwach 
o ustroju demokratycznym, w państwach, w których panuje powszechne 
przekonanie, że prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawa-
mi publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad ustrojowych. Dla 
funkcjonowania samorządu terytorialnego w ramach zdecentralizowanej 
władzy publicznej konieczne jest również posiadanie własnych wystar-
czających zasobów finansowych, którymi samorząd może swobodnie 
dysponować w ramach wykonywania swoich uprawnień. 

Samodzielność społeczności skupionych w określonej strukturze te-
rytorialnej samorządu oznacza również niezależność w wykonywaniu 
uprawnień od aparatu wykonawczego państwa. Decentralizacja nie ozna-
cza jednak niezależności samorządu od państwa w ogóle, co jest charak-
terystyczne dla poglądów wywodzących samorząd z prawa natury. Samo-
rząd działa w ramach prawa publicznego, podlega prawu stanowionemu 
przez państwo, jego działalność jest nadzorowana przez wybrane organy 
państwa z punktu widzenia jej zgodności z obowiązującym prawem. 

12 Por. W. Miemiec, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finanso-
wa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo 
finansowe, Warszawa 2011, s. 381. 
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W związku z wieloszczeblowością samorządu terytorialnego istotna 
jest odpowiedź na pytanie, czy decentralizacja oznacza każde przeka-
zanie uprawnień na rzecz samorządu, czy tylko przekazanie zadań na 
rzecz szczebla podstawowego. Z punktu widzenia optymalnego zakresu 
decentralizacji, Konstytucja w art. 15 ust. 2 nie wyklucza koncentracji 
przekazanych samorządowi uprawnień na tym szczeblu zasadniczego 
podziału terytorialnego państwa, na którym zostanie zapewniona „zdol-
ność wykonywania zadań publicznych”. Zdaniem TK (wyrok TK o syg. 
K 24/02, OTK-A 2003/2/11) zdolność wykonywania zadań publicznych 
stanowi istotną wartość konstytucyjną, bez której decentralizacja wła-
dzy publicznej traci swoje znaczenie jako zasadnicza podstawa ustroju 
demokratycznego. Tym samym art. 15 ust. 2 dopuszcza do koncentracji 
przekazywanych samorządowi uprawnień na tym jego szczeblu, który za-
pewnia zdolność do wykonywania zadań publicznych.

W opinii Trybunału Konstytucyjnego decentralizacja nie może być 
rozumiana w sposób mechaniczny, w oderwaniu od kontekstu interpre-
tacyjnego stanowiącego konsekwencję całokształtu zasad i wartości kon-
stytucyjnych składających się na ustrój państwa. Odnosi się to zwłaszcza 
do odpowiedzi na pytanie o granice decentralizacji13. Wydaje się, że te 
granice w świetle Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa międzyna-
rodowego wyznaczane są przez: art. 3 ustawy zasadniczej wprowadzający 
zasadę jednolitości Rzeczypospolitej, art. 1 podkreślający zasadę dobra 
wspólnego oraz przez obywatelskie prawo do dobrej administracji, co 
znajduje wyraz w postanowieniach art. 41 Karty Podstawowych Praw 
Unii Europejskiej14 oraz w art. 4 ust. 3 EKSL.

Rozwiązania, jakie w zakresie kompetencji i pozycji prawno-ustrojo-
wej samorządu wprowadzano w Polsce, opierały się na zasadach kom-
promisu – było to widoczne w 1990 roku oraz jeszcze bardziej wyraziste 
w momencie tworzenia samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Istotą 
kompromisu jest to, że nikt nie jest z niego zadowolony, a niedopraco-
wane rozwiązania ustrojowe – na ogół później, stwarzają problemy, któ-
rych ze względu na procesy historyczne i interesy polityczne nie jesteśmy 
w stanie rozwiązywać zachowując standardy prorozwojowe. Należy się 
zgodzić ze stanowiskiem wskazującym, że stopień decentralizacji jest 
konsekwencją przyjętego modelu państwa15. Inaczej on wygląda w pań-
stwie opiekuńczym, inaczej w państwie wolnorynkowym. Problem de-
centralizacji inne wreszcie znaczenie ma dla państwa resortowego, inne 
dla modelu państwa terytorialnego. Nie ma wątpliwości, że w warunkach 

13 K 24/02, OTK ZU 2003, seria A, nr 2, poz. 11.
14 Dz.Urz. WE 2012C, 326.
15 J. Regulski, Samorząd a model państwa, Biuro Analiz Sejmowych, nr 10(80), 

20 maja 2010, s. 3–4. 

Dz.Urz
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jednolitości terytorialnej Rzeczypospolitej ewentualne budowanie mo-
delu państwa opiekuńczego wymagałoby większego wpływu państwa na 
gospodarkę i życie publiczne, co może prowadzić do centralizacji i ogra-
niczenia samorządności. Przeciwieństwo tego modelu – państwo oparte 
o gospodarkę wolnorynkową, z natury rzeczy funkcjonuje w strukturach 
zdecentralizowanych. 

Niewątpliwie przez najbliższe dekady Polska nie będzie państwem 
opiekuńczym – ze względu na swój potencjał gospodarczy, negatywne 
doświadczenia innych państw oraz sprzeczność z art. 20 Konstytu-
cji RP, propagującym społeczną gospodarkę rynkową, a więc ustrój 
oparty na swobodzie działalności gospodarczej, własności prywat-
nej, solidarności i dialogu współpracy partnerów społecznych, celem 
ustalenia pewnych regulatorów przebiegu procesów gospodarczych 
dla zapewnienia realizacji postulatów społecznych. Swoboda rynku 
wiązana jest tu z zasadą wyrównania społecznego. Niestety, ostatnie 
10 lat wykazuje, że partnerzy społeczni nie przejawiają szczególnych 
chęci do dialogu. Abstrahując od odpowiedzialności za ten stan rze-
czy, należy stwierdzić pewną fikcyjność Konstytucji w tym zakresie. 
Ten brak poszanowania idei zapisanych w Konstytucji obserwujemy 
również w ostatnich latach w konfrontacji modelu państwa resorto-
wego oraz państwa terytorialnego. Nie wypracowano w tym okresie 
modelu organizacji państwa akceptowanego przez większość społe-
czeństwa. Nie wypracowano jasnych i przejrzystych zasad podziału 
zadań między administrację rządową i samorządową. Nie określono 
standardów i maksymalnych kosztów wykonywania zadań publicz-
nych przez samorząd. Z drugiej strony nie dokonano również prze-
kształceń dotyczących funkcjonowania ministerstw, które działają 
w pewnym zakresie w sposób charakterystyczny dla modelu państwa 
scentralizowanego. Wzrost zadań publicznych i potrzeba znalezienia 
dla ich realizacji środków publicznych powoduje w ostatnich latach 
coraz większy dysonans między administracją samorządową, słusznie 
domagającą się na nowe zadania zlecone środków adekwatnych do 
kosztów, a administracją rządową bagatelizującą coraz większe obcią-
żenie kosztami realizacji zadań publicznych samorządu16.

16 Patrz: wystąpienie Związku Gmin Wiejskich odnośnie do ustawy o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej: http://prawo.rp.pl/artykul/655898.html?print=tak&p=0 
(dostęp 25.08.2015); wystąpienie przewodniczącego Związku Miast Polskich w zakre-
sie podatków PIT i CIT: http://wyborcza.biz/biznes/2029020.101716.12331602.html 
(dostęp 25.08.2015); wystąpienie Związku Powiatów Polskich w zakresie nałożonego 
na powiaty obowiązku zapewnienia parkingu strzeżonego dla pojazdów porzuco-
nych lub czasowo odebranych http://zpp.pl/index.php?path=main/glowna/newsvie-
w&id=5255 (dostęp 25.08.2015).

http://prawo.rp.pl/artykul/655898.html?print=tak&p=0
http://wyborcza.biz/biznes/2029020.101716.12331602.html
http://zpp.pl/index.php?path=main
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II. Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie od samego począt-
ku restytucji w Polsce samorządu terytorialnego podkreślał, że samo-
dzielność samorządu jest wartością chronioną, ale nie absolutną17, oraz 
że samodzielność w żadnym jej aspekcie nie ma charakteru bezwzględ-
nego18. Samorząd, stanowiąc ważną część władzy publicznej, ma służyć 
lepszej realizacji praw jednostki. Ochrona samodzielności, jak stwierdza 
w wyroku z 4 maja 1998 roku Trybunał Konstytucyjny „nie może wy-
kluczać lub znosić całkowicie, albo w istotnej części prawa ustawodawcy 
do kształtowania stosunków w państwie. Ingerencja ustawodawcy w sferę 
samodzielności gmin powinna znajdować uzasadnienie w konstytucyjnie 
określonych celach i konstytucyjnie chronionych wartościach, których 
przedkładanie nad zasadę samodzielności gmin zależy od oceny ustawo-
dawcy”19. 

Czynnikiem ograniczającym samodzielność mogą być wyłącznie prze-
pisy prawa powszechnie obowiązującego, stanowiące podstawę i granice 
działania j.s.t. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego wynikają 
z rozdziału III oraz art. 234 Konstytucji RP. Nie wszystkie jednak prze-
pisy prawa powszechnie obowiązującego mogą stanowić o podstawach 
i granicach działania jednostek samorządu terytorialnego. Do tej kate-
gorii przepisów prawa powszechnie obowiązującego zaliczyłbym akty 
prawa miejscowego, co ze względu na zakres terytorialny obowiązywania 
tych przepisów wydaje się oczywiste, oraz akty w postaci rozporządzeń 
wykonawczych. Byłoby wysoce niefortunnym, aby przedstawiciele wła-
dzy wykonawczej uzurpowali sobie poprzez akty wykonawcze do ustaw 
ingerowanie w zakres samodzielności samorządu terytorialnego20. Wy-
kluczam również istnienie podstaw prawnych do takich działań, wyni-
kających z upoważnienia ustawowego. Działania takie stanowią moim 
zdaniem tzw. „materie ustawowe”. „Istota samodzielności”, jak podkreśla 
w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, nie może jednak być 

17 Wyrok z dnia 4 maja 1998 r., K38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31.
18 Orzeczenie TK z dnia 24 stycznia 1995 r., K 5/94, OTK 1995, nr 1, poz. 3; orzecze-

nie TK z dnia 17 października 1995 r., K 10/95, OTK 1995, nr 2, poz. 10; orzeczenie TK 
z dnia 23 października 1996, K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38. 

19 K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31. 
20 Negatywnym tego przykładem jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa 
(Dz.U. Nr 252, poz. 1692). Minister rozszerzył katalog tytułów dłużnych, enumeratyw-
nie wymienionych w art. 72 ustawy o finansach publicznych, tym samym zwiększył 
poziom długu samorządu terytorialnego. Rozwiązanie to poważnie zbliżyło poziom 
długu faktycznego do długu statystycznego, lecz nie znajdowało oparcia w obowiązu-
jącej ustawie. Rozporządzenie zostało uchylone 1 stycznia 2012 r. na kilka dni przed 
wyznaczeniem rozprawy przez TK.
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ograniczana poprzez znoszenie jej w całości lub w części21. Odpowiedź 
na pytanie, czym jest istota samodzielności, jest niezwykle trudne. Jak się 
zauważa w doktrynie „samodzielność jest zintegrowaną kategorią praw-
ną, bez względu na charakter prawny stosunków objętych ochroną są-
dową. Instrumentem wykonania zadań gminy są zarówno kompetencje 
publicznoprawne, jak i prywatnoprawne. (...) Brak możliwości stworze-
nia szczegółowego opisu tej samodzielności, odnoszącego się do wszel-
kich stosunków prawnych, w jakie wchodzi gmina, do wszystkich aktów, 
czynności i bezczynności organów gminy”22.

Samodzielność samorządu terytorialnego charakteryzuje się wielo-
płaszczyznowością oraz przejawia się w różnych aspektach jego funkcjo-
nowania. Analizując samodzielność samorządu z punktu widzenia norm 
konstytucyjnych należy zwrócić uwagę, że:
§  w świetle art. 169 Konstytucji RP samorząd terytorialny ma prawo 

do kształtowania swego ustroju wewnętrznego,
§  w świetle art. 167 Konstytucji posiada samodzielność finansową, 

która determinuje wykonywanie zadań publicznych we własnym 
imieniu i na własną odpowiedzialność,

§  na podstawie art. 168 Konstytucji wyposażono go w samodzielność 
podatkową, która polega na stanowieniu podatków i opłat lokal-
nych w zakresie określonym ustawą,

§  art. 165 ust. 1 Konstytucji statuuje samodzielność majątkową samorzą-
du. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną 
oraz przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe,

§  art. 163 i 166 Konstytucji wyposażają samorząd terytorialny w sa-
modzielność publicznoprawną, co daje mu możliwość wykonywa-
nia zadań publicznych23.

Doktryna prawa rozróżnia ponadto samodzielność samorządu teryto-
rialnego o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym24, a także 
wskazuje się na niezależność wobec innych organów, szczególnie orga-
nów administracji rządowej oraz niezależność poszczególnych rodzajów 
samorządu terytorialnego wobec siebie25.

21 Orzeczenie TK z dnia 23 października 1996 roku, K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38; 
wyrok TK z dnia 15 grudnia 1997 r., OTK K 13/97, OTK 1997, nr 5–6, poz. 69. 

22 W. Kisiel, [w:] P. Chmielnicki (red.), K. Bandarzewski, P. Dobosz, W. Kisiel, 
P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, War-
szawa 2010.

23 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 57. 
24 A. Pawłyta, Samodzielność – pojęcie i granice, [w:] Samorząd terytorialny w Pol-

sce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 
2009, s. 103. 

25 Ibidem, s. 105. 
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III. Termin „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego” nie 
jest terminem z  języka prawnego. Łatwiej określić determinanty samo-
dzielności ustrojowej, niż wyznaczniki samodzielności w sferze prawa 
materialnego, gdzie traci ona w praktyce na znaczeniu26.

W sprawach ustrojowych samorządu Konstytucja RP w art. 169 ust. 4 
stwierdza, że „ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego 
określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące”. W praktyce jednak 
samorząd terytorialny ma niewielkie możliwości decydowania o kształ-
cie swego ustroju, ponieważ ustawodawca w aktach rangi ustawowej 
wprowadził istotne ograniczenia w stosunku do największych gmin oraz 
województw, żądając zgody Prezesa Rady Ministrów na treść ich statu-
tów. W stosunku do gmin powyżej 300 tys. mieszkańców projekt statutu 
podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej (art. 3 ust. 2 ustawy o sa-
morządzie gminnym [dalej u.s.g.]), a w art. 7 ustawy o samorządzie wo-
jewództwa z kolei wymaga się, aby statut województwa był uzgodniony 
z Prezesem Rady Ministrów. Trudno zrozumieć ratio legis ustawodawcy 
– jeżeli uznano, że poziom służb legislacyjnych samorządu jest zbyt niski, 
to raczej takim brakiem zaufania należało kierować się w stosunku do 
małych gmin, a nie odwrotnie. Nie ma wątpliwości, że rozwiązanie to jest 
anachroniczne i narusza zasadę samodzielności samorządu.

Normy bezwzględnie obowiązujące wynikające z ustaw ustrojowych 
samorządu stworzyły wzorce ustrojowe jednostek samorządu terytorial-
nego, praktycznie nie pozostawiając swobody samorządowi, pomimo że 
ten jest tworzony dla realizacji lokalnych priorytetów i celów. W niektó-
rych przypadkach ustawodawca posunął się jeszcze dalej, przyjmując tzw. 
statuty wzorcowe27.

Również w doktrynie prawa samorządowego krytycznie ocenia się 
przyznanie Radzie Ministrów w art. 4 u.s.g. prawa do tworzenia, łącze-
nia, dzielenia i znoszenia gmin oraz do ustalania ich granic. Regulacja 
art. 4 ust. 1 u.s.g. jest istotnym odstępstwem od ustawowej formy tworze-

26 Wartym przypomnienia jest, że podczas dyskusji obrad Okrągłego Stołu kwe-
stia ustroju samorządu jako jedyna nie doprowadziła do konsensusu społecznego 
i zakończyła się podpisaniem przez stronę rządową i solidarnościową tzw. protoko-
łu rozbieżności, patrz: J. Regulski, Życie splecione z historią, Wrocław 2014, s. 367, 
377–380. 

27 Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 1998–2001 wobec powiatu, gdzie 
na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 listopada 
1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu (Dz.U. Nr 146, poz. 957) stworzono wzór 
statutu dla powiatu. Akt ten został na szczęście uchylony z dniem 30 maja 2001 r. usta-
wą z 11 kwietnia 2001 o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powia-
towym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2001 r., Nr 45, poz. 479).
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nia samorządu28, można wręcz stwierdzić, iż jest to istotne wkroczenie 
w konstytucyjną oraz ustawowo zagwarantowaną samorządność gmin29. 
W świetle obecnych uregulowań postępowanie dotyczące granic teryto-
rialnych gmin może być wszczynane na wniosek zainteresowanej gminy 
lub z inicjatywy Rady Ministrów. Ustawodawca nie określa jakie prze-
słanki muszą być spełnione, aby Rada Ministrów mogła zainicjować takie 
postępowanie. Jak zwraca uwagę TK w wyroku z dnia 4 listopada 2003 r., 
„przyczyna ta musi odpowiadać interesowi publicznemu, przemawiają-
cemu – na poziomie ogólnokrajowym – za zmianą granic konkretnych 
gmin”30. Także, niezależnie od rodzaju postępowania, wspólne jest to, 
że konieczność dokonania zmiany „przeciwstawiana jest konstytucyjnej 
wartości, jaką jest stabilizacja stosunków polityczno-terytorialnych nie 
tylko w gminach, lecz w skali całego kraju – wyrażona przez art. 15 ust. 1 
i 2 w zw. z art. 2, art. 165 ust. 2, zaś w przypadku gmin także poprzez 
art. 164 Konstytucji”31. Trybunał w powyższym wyroku stoi na stanowi-
sku, że „przyczyny wszczynania procedur korekcyjnych w obydwu po-
stępowaniach muszą mieć zatem znamiona interesu publicznego. Tylko 
bowiem interes publiczny, a zarazem »zakotwiczony« w wartościach kon-
stytucyjnie chronionych, może skutecznie konkurować z inną wartością 
konstytucyjnie chronioną w demokratycznym państwie prawa – jaką jest 
stabilizacja wewnętrznych stosunków polityczno-terytorialnych. (…) 
Samo zaś stwierdzenie, iż gmina wnioskująca powołuje się na nie tylko 
na interes własny, lecz i interes publiczny o charakterze lokalnym nie 
wystarczy jeszcze do uznania go za zasługujący na uwzględnienie przez 
Radę Ministrów. Musi być brana bowiem pod uwagę także sytuacja dru-
giej gminy, jaka powstałaby po dokonaniu zmian. Sytuacja tej gminy z re-
guły ulega pogorszeniu, co wynika z istoty tego rodzaju postępowania. 
Muszą jednak istnieć granice tego pogorszenia. Choćby bowiem powięk-
szenie terytorium jednej gminy znajdowało swe uzasadnienie w warto-
ściach konstytucyjnie chronionych – to przecież nie może to prowadzić 
do unicestwienia tożsamości drugiej gminy. Byłoby to bowiem w isto-
cie jej faktycznym zniesieniem przy zachowaniu zewnętrznych pozorów 
utrzymania jej podmiotowości. To zaś kłóciłoby się z istotą postępowania 
w sprawie zmiany granic gmin, nakreśloną przez ustawę o samorządzie 
gminnym”. Oczywiście trudno bronić stanowiska, iż podział terytorialny 
kraju jest konstrukcją niezmienną. To oznaczałoby postawienie bariery 

28 Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komenta-
rzem, Warszawa 2005, s. 44. 

29 P. Czachowski, A. Jaroszyński, S. Piątek, Prawo samorządu terytorialnego, Prze-
pisy z komentarzem, Warszawa 1997, s. 14; Ustawa o samorządzie gminnym. Komen-
tarz, red. B. Dolnicki, ABC 2010.

30 K 1/03 OTK-A 2003, nr 8, poz. 85. 
31 Ibidem. 



54 Ryszard Paweł Krawczyk

dla zmian demograficznych, społecznych w państwie, wręcz byłoby ha-
mulcem rozwoju32. Trybunał Konstytucyjny stoi jednak na stanowisku, iż 
art. 4a i 4b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 3a i 3b ustawy o sa-
morządzie powiatowym33 w sposób jasny i precyzyjny dookreślają i pre-
cyzują zasady zmiany granic gmin i powiatów34. Z kolei w orzeczeniu z 14 
grudnia 1999 roku35 Trybunał Konstytucyjny uznał, że kryteria dokony-
wania zmian granic województw, jako największych jednostek, muszą 
być szczególnie doprecyzowane i nie mogą być uregulowane identycznie 
jak kryteria zmiany granic gmin czy powiatów. Pomimo takiego stanowi-
ska Trybunału, trudno w świetle art. 15 Konstytucji RP nie zauważyć, że 
„zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społecz-
ne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym 
zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa”. Oznacza to, że 
decyzje o utworzeniu, zniesieniu, podziale lub połączeniu gminy, powin-
ny być wprowadzane drogą ustawową. Zastrzeżenia mogą dotyczyć rów-
nież treści art. 4a ust. 3 u.s.g. Wydanie rozporządzenia przez Radę Mini-
strów w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin wymaga 
zasięgnięcia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji opinii zaintereso-
wanych rad gmin. Gdyby jednak takiej opinii nie wyrażono, w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia 
opinii w świetle art. 4a ust. 3 uznaje się za spełniony. W doktrynie zwra-
ca sięuwagę, że wymóg ten jest sprzeczny z art. 5 EKSL, a uzasadnianie 
takiego postepowania przez TK względami technicznymi i sprawnościo-
wymi wydaje się niewystarczające36. W dotychczasowej praktyce mieli-
śmy wyłącznie do czynienia z tworzeniem i dzieleniem gmin – zmiany 
terytorialne odnosiły się przeważnie do wyłączenia z struktury teryto-
rialnej jednej gminy fragmentu jej terytorium i przyłączenia do innej lub 
stworzenia dwóch nowych jednostek37. Nie było przypadków likwidacji 
na podstawie rozporządzenia RM gminy i włączenia całego jej terytorium 
do innej gminy. Sytuacja taka jest niewątpliwie bardziej skomplikowana, 
tym bardziej, iż można liczyć się z tym, że decyzja taka podyktowana bę-
dzie niemożliwością wykonywania zadań publicznych. Powstaje pytanie, 
która rada gminy zechce wydać pozytywną opinię, jeżeli jednocześnie 

32 Por. K. Byjoch, J. Sulimierski, J. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustro-
jowej państwa, Warszawa 2000, s. 22. 

33 Dz.U. z 2013 r., poz. 595 i 645. 
34 Tak w orzeczeniu z dnia 5 listopada 2001 r. – U1/01, OTK ZU nr 8, 2001, poz. 247. 
35 K 10/99, OTK ZU nr 7, 1999, poz. 162. 
36 L. Kieres, Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europej-

ską Kartą Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 9, s. 50. 
37 W 2015 r. pomimo negatywnej opinii rady gminy z Gminy Kamienica (powiat 

limanowski, woj. małopolskie) wyodrębniono nową Gminę Szczawa z budżetem ok. 
7 mln zł uniemożliwiającym wykonywanie zadań publicznych.
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gmina przejmująca będzie musiała spłacać zobowiązania gminy przej-
mowanej. W świetle tez, jakie zaprezentował TK w wyroku z 4 listopada 
2003 roku, zmiana taka nie mogłaby być dokonana w drodze rozporzą-
dzenia Rady Ministrów. Jeżeli przyjąć sposób rozumowania TK, to zmia-
na granic gmin może mieć charakter „szczegółowych korekt” i w  tym 
przypadku dopuszczalne jest rozporządzenie Rady Ministrów oraz łą-
czenie gmin w jedną większą terytorialnie jednostkę i w tym przypadku 
rozporządzenie nie może być aktem skutkującym zmianą zasadniczego 
podziału terytorialnego państwa38. W tym drugim przypadku winno to 
nastąpić w formie ustawy39. W jednym z orzeczeń TK niestety stwier-
dził, że likwidacja gminy nie stanowi naruszenia obywatelskiego prawa 
do samorządu, ponieważ obywatel od razu zostanie przypisany do innej 
gminy40. Jak stwierdził M. Kulesza, Trybunał Konstytucyjny nie rozróżnia 
między wielkimi reformami strukturalnymi a przepisami umożliwiający-
mi silniejszym gminom łatwe dokonywanie zmian granic41. Dotychczas 
TK zaledwie raz zdecydował się w swoim orzeczeniu na zwrócenie uwagi 
ustawodawcy, iż istnieje potrzeba stworzenia skutecznych mechanizmów 
prawnych zabezpieczających jednostki samorządu terytorialnego przed 
pochopnymi zmianami ich granic42. Jak wskazywałem wyżej na podsta-
wie przypadku Gminy Kamienica, takich rozwiązań prawnych dotych-
czas nie przyjęto.

Również niewątpliwie RM nie będzie dążyła do likwidacji gminy na 
podstawie rozporządzenia wskutek jej nadmiernego zadłużenia uniemożli-
wiającego prawidłowe wykonywanie zadań publicznych43. Na marginesie 

38 A. Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, nr 83, 
s. 21–47. 

39 Taka sytuacja miała miejsce w przypadku likwidacji gmin warszawskich oraz 
gminy Wesoła: patrz: art. 15 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z póź. zm.) Likwidacja ta była przedmiotem 
postępowania przed TK, który uznał ją za zgodną z Konstytucją – K 24.02, „Samorząd 
Terytorialny” 2003, nr 7–8, s. 6–253. 

40 Wyrok TK z dnia 7 grudnia 2005 r. Kp 3/05, OTK-A 2005/11, poz. 131, także: LEX 
nr 257765. 

41 M. Kulesza, op. cit., s. 18–19. 
42 Postanowienie TK z 12 maja 2009 r., S 3/09, OTK-A 2009/5, poz. 75 w sprawie 

K. 37/06. 
43 Taka sytuacja ma miejsce w przypadku gminy Ostrowice (woj. zachodnio-

pomorskie). Wskutek zadłużenia sięgającego 211% wykonanych dochodów gmina 
jest formalnym bankrutem. Gmina Drawsko Pomorskie nie jest zainteresowana 
zostać beneficjentem tego połączenia, por. Czy dojdzie do bankructwa gminy, 
„Rzeczpospolita” 2015, 18 VIII, C7. Należy podkreślić, iż w praktyce występowa-
ły już przypadki przejmowania zadłużenia przez jeden z podmiotów przekształ-
canych, np. wyłączenie miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego i przywró-
cenie Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu. Miasto zadeklarowało 
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należy zauważyć, że procedury, jakie przewidują ustawy samorządowe 
w stosunku do jednostek samorządowych wypełniających dyspozycję 
przepisów dotyczących wprowadzenia zarządów komisarycznych, nie 
nakładają na rząd obowiązku podejmowania decyzji w ciągu ustawo-
wo wyznaczonego terminu. Praktyka, jaka w tym zakresie ma miejsce, 
pozwala na postawienie tezy, iż w takich przypadkach, minister odpo-
wiedzialny za sprawy administracji zwleka z przedstawieniem swojego 
stanowiska prezesowi Rady Ministrów, a wobec organu składającego 
wniosek stosuje się rozwiązania nakładające na niego obowiązek przed-
stawiania kolejnych niepotrzebnych analiz i opinii44.

IV. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest 
niezbędnym warunkiem ich zrównoważonego rozwoju. Warunek ten 
ma szanse realizacji w przypadku racjonalnego gospodarowania posia-
danymi środkami – to w bardzo dużej mierze uzależnione jest od po-
lityki prowadzonej przez organy wykonawcze i stanowiące samorządu. 
Pośrednio również zależy od polityki państwa wobec jednostek samo-
rządu terytorialnego. Samodzielność finansowa powinna charakteryzo-
wać się znacznym poziomem niezależności, względnej trwałości, spój-
ności, elastyczności i bezpieczeństwa finansowego45. Są to najbardziej 
pożądane cechy systemu zasilania jednostek samorządu terytorialnego. 

przejęcie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 
34 683 362 zł. Patrz: pismo prezydenta Miasta Wałbrzycha (nr BOK 030.362011) 
z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 
18 stycznia 2012 r. (syg. GP-071–9/2/11/12) w kwestii skutków finansowych ewen-
tualnego wyłączenia Miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego i przywrócenia 
Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu. cyt. dokumenty w zbiorach 
RIO Wrocław. Na marginesie należy zauważyć, że wcześniejsze połączenie samo-
rządów z dniem 1 stycznia 2003 r. nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powia-
tu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic nowych powiatów  
(Dz.U. Nr 93, poz. 821).

44 Wniosek wojewody zachodniopomorskiego informujący o niewypłacalności 
gminy Ostrowice został przedstawiony MSWiA w 2010 r.; wniosek wojewody łódzkie-
go i RIO w Łodzi w sprawie wprowadzenia zarządu komisarycznego w gminie Pąt-
nów został przedstawiony ministrowi w dniu 18 lutego 2010 r., do momentu upra-
womocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego Prezesa RM w dniu 5 marca 2013 r. 
upłynęły ponad 3 lata. Przyczyną złożenia wniosku było przekroczenie pułapu 
zadłużenia wyznaczonego przez ustawę o finansach publicznych. W dniu złożenia 
wniosku dług wynosił 7 246 tys. zł, w dniu wprowadzenia zarządu komisarycznego 
ponad 18 833 tys. zł.

45 M. Kosek-Wojnar, Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu te-
rytorialnego, Bochnia 2004, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 
z. 2, s. 11. 



Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego... 57

W praktyce samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorial-
nego rozpatrywana jest na różnych płaszczyznach46.

Jest ona niewątpliwie uzależniona od systemu ustrojowego państwa 
i panującego w nim systemu prawa, co wiąże się z systemem aksjolo-
gicznym, który stanowi podstawę przyjętych rozwiązań prawnych. Na 
pewno nie może ona być analizowana w oderwaniu od zadań, jakie po-
stawiono przed poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego. 
Samodzielność w prowadzeniu gospodarki finansowej nie oznacza 
wszakże pełnej dowolności w pobieraniu dochodów i dysponowaniu 
nimi. Samodzielność finansowa w jej aspekcie dochodowym związana 
jest z prawem do samodzielnego stanowienia własnych źródeł docho-
dów w ramach określonych przez ustawy. Od strony faktyczno-praw-
nej należy ją wiązać ze stanowieniem własnej polityki fiskalnej, która 
wyraża się w określaniu wysokości podatków i opłat lokalnych, a także 
możliwości stosowania ulg, zwolnień, umorzeń. Władztwo podatkowe 
j.s.t. jest jednak iluzoryczne, na szczeblu powiatu i województwa nie 
istnieje.

Natomiast samodzielność wydatkowa może być ujmowana jako swo-
boda w zakresie ponoszenia wydatków. Jeżeli na ten rodzaj samodziel-
ności spojrzymy przez pryzmat zasad przyznawania subwencji z budżetu 
państwa, to zauważymy, że od roku 2004 odstąpiono od przyznawania 
jej według zasady relatywizowania wysokości subwencji do dochodów 
budżetu państwa, na rzecz rozwiązania, według którego wysokość sub-
wencji co roku ustala się w ustawie budżetowej. Tym samym Minister 
Finansów zapewnił sobie większy wpływ na kształtowanie wysokości 
subwencji przy jednoczesnym zmniejszeniu stabilności w zakresie tego 
źródła zasilania. 

46 J. Glumińska-Pawlic utożsamia to pojęcie z prawem j.s.t. do samodzielnego 
prowadzenia gospodarki finansowej w ramach wyznaczonych przez Konstytucje 
i ustawy – por. J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorzą-
du terytorialnego w Polsce – studium finansowoprawne, Katowice 2003, s. 59 i n.; 
podobnie A. Borodo, Samorząd terytorialny – system prawnofinansowy, Warszawa 
2006, s. 66. W doktrynie wyróżnia się również samodzielność w ujęciu dochodo-
wym, wydatkowym lub mieszanym, por. K. Piotrowska-Marczak, Samodzielność 
finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, [w:] Własność komunal-
na, red. T. Wawak, Kraków 1991, s. 64; E. Feret, Samodzielność finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego gwarancją samorządowego działania społeczności lo-
kalnych, s. 128 wskazuje, że samodzielność należy rozumieć bardzo szeroko i wy-
różnia trzy jej aspekty – dochodowy, wydatkowy i gospodarki budżetowej. Z kolei 
C. Kosikowski, Powinności i możliwości prawne oddziaływania państwa na wydat-
ki publiczne, „Państwo i Prawo” 2004, nr 12, s. 4 oraz M. Jastrzębska, Podstawy 
polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 
2000, nr 7–8, s. 22 i n. wyróżniają samodzielność dochodową i wydatkową. 
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Z samodzielnością finansową wiąże również możliwość swobodnego 
dysponowania mieniem gminnym, wyrażająca się w jego nabywaniu, 
zbywaniu, zastawianiu, wydzierżawianiu. Czy w takim razie korzystanie 
z tzw. leasingu zwrotnego nieruchomości komunalnych w celu obejścia 
wymogów art. 243 u.f.p. jest działaniem zgodnym z prawem i podejmo-
wanym w granicach prawa, czy jaskrawą niegospodarnością47?

Należy podkreślić, że dochody z tytułu tzw. podatków lokalnych 
w Polsce czerpią jedynie gminy. Gminy, uchwalając obowiązujące na 
terenie swego władztwa podatki i opłaty, nie mogą jednak wychodzić 
poza ich katalog oraz maksymalną wysokość określoną w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych48. Jedynym wyjątkiem od zasady wskazanej 
w art.  217 Konstytucji statuującej nakładanie podatków na podstawie 
ustaw, jest możliwość podjęcia na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym49 decyzji w sprawie samoopodatkowania się mieszkań-
ców50 w drodze referendum gminnego.

Ogólne zasady pozyskiwania dochodów przez j.s.t. po roku 1998 okre-
śla ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego51. Zgodnie z ówcześnie prezentowaną ideą politycz-
ną celem zmian w dochodach j.s.t. było zwiększenie dochodów własnych 
gmin, powiatów i województw. Próbowano to osiągnąć poprzez zwięk-
szenie udziału procentowego gmin, powiatów i województw w docho-
dach z tytułu PIT i CIT. Podwyższenie udziału samorządów w podatkach 
centralnych jedynie pozornie zwiększyło usamodzielnienie finansowe 
j.s.t. Jak zauważa K Surówka, obecna konstrukcja udziału w podatkach 
centralnych w żaden sposób nie wpływa ma władztwo podatkowe gmin, 
powiatów i województw, a ponadto od 2004 roku następuje zmniejszenie 
fiskalności podatków dochodowych052.

47 WSA uznał, że tego typu działania są obejściem prawa, patrz. Wyrok WSA w Ło-
dzi z dnia 23 czerwca 2015 r., syg. akt I SA/Łd 511/15.

48 Dz.U. 2014, poz. 849.
49 Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
50 Należy zauważyć, że samoopodatkowanie ma charakter dobrowolny, 

w przeciwieństwie do podatku, który ma charakter przymusowy, por. C. Kosikowski,  
E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1995, s. 140. 

51 Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 ze zm. Wcześniej obowiązywała ustawa z dnia 
26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 
i 2000 – Dz.U. z 1998 r., Nr 150, poz. 986 ze zm. Moc tej ustawy przedłużono w 2000 r. 
na trzy kolejne lata.

52 K. Surówka, Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej j.s.t. Zmia-
na struktury finasowania na przestrzeni ostatnich 10 lat – degresja samodzielności 
finansowej j.s.t., [w:] V Konferencja „Finansów Komunalnych”, Samodzielność finan-
sowa czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?, Jachranka 23–24 września 
2013 r., s. 18. 
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Wyszcze-
gólnienie 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dochody 
ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dochody 
własne 37 37 36 33 36  34 34 32 33 31 30 30 29 30 30,5 32

Udziały 
w PIT i CIT 18 16 15 12 12 15 15 15 17 19 16 15 16 16 17,5 17,4

Subwencja 34 34 38 42 41 39 35 33 31 32 34 31 31 31 31 29
Dotacje 
celowe 11 13 11 13 11 12 16 20 19 18 20 24 24 24 21 21,6

Wyszcze-
gólnienie 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dochody 
ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dochody 
własne 4 7 7 10 11 14 15 16 16 15 14 15 14 10 35,4 36

Udziały 
w PIT i CIT 2 1 1 1 1 11 14 15 16 17 14 13 14 15 23,6 24

Subwencje 44 48 46 47 56 51 49 46 46 45 46 44 43 45 23 22
Dotacje 50 44 44 42 32 24 22 23 22 23 26 28 29 30 18 18

Tabela 1. Struktura dochodów budżetowych gmin według źródeł w latach 1999–2014 w %
Źródło: Za K. Surówka, op. cit., s. 19; dane z lat 2013–14 – opracowanie własne na podstawie 

Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu  
terytorialnego w 2014 r., Warszawa 2015, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/

wstep2014.html (dostęp 12.04.2016), s. 165–166.

Tabela 2. Struktura dochodów budżetowych powiatów według źródeł w latach 1999–2014 w %
Źródło: Za K. Surówka, op. cit., s. 22; dane z lat 2013–14 opracowanie własne na podstawie 

Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 
w 2014 r., Warszawa 2015, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html 

(dostęp 12.04.2016), s. 191–192, 

Tabela 3. Struktura dochodów budżetowych województw według źródeł w latach 1999–2014 w %
Źródło: Za K. Surówka, op. cit., s. 24, dane z lat 2013–14 opracowanie własne na podstawie 

Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 
w 2014 r., Warszawa 2015, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html 

(dostęp 12.04.2016), s. 230–231

Wyszcze-
gólnienie 1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dochody 
ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dochody 
własne 2 1 2 3 4 3 9 15 16 13 6 6 8 8 7,4 7

Udziały 
w PIT i CIT 16 15 12 13 12 56 56 49 52 45 26 34 36 35 31,7 30

Subwencje 35 38 34 36 33 19 19 22 19 18 14 21 17 16 16,4 16
Dotacje 
celowe 47 46 52 48 51 22 16 14 13 24 64 39 39 41 44,5 47

http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html
http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html
http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html
http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html
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Jest oczywiste, że poprzez subwencje oraz dotacje państwo realizuje 
funkcje redystrybucyjną polegającą na rekompensowaniu małego zna-
czenia dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych, lecz 
jednocześnie udział dochodów transferowych z budżetu państwa – ok. 
70% gminy, ok. 85% województwa – bardzo ogranicza samodzielność 
samorządu. Rozdział środków pochodzących z transferów, szczególnie 
dotacji, zależy w dużej mierze od władz państwowych, co może przekładać 
się na wzrost niepewności co do terminów i kwoty uzyskanych środków. 
Wśród dochodów transferowych – jako formy wsparcia dochodów budże-
towych – najbardziej stabilna od wielu lat jest subwencja53. Jak silne może 
być połączenie dochodów budżetu państwa z dochodami j.s.t., szczególnie 
z PIT i CIT, z całą mocą uwidacznia się przy złych lub zbyt ambitnych za-
łożeniach makroekonomicznych zakładanych przez rząd podczas przygo-
towania projektu budżetu państwa54. Przedstawione powyżej dane wskazu-
ją na wyraźną degresję źródeł dochodów gmin. W związku z powyższym 
wydaje się, że ważniejsza od samej samodzielności finansowej j.s.t. jest 
adekwatność czyli stałość dochodów j.s.t.55 To wymagałoby ciągłej analizy 
środków jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego w stosun-
ku do zakresu realizowanych zadań56. Jak wskazuje doktryna, adekwatność 
dochodów j.s.t. jest podstawowym standardem europejskim w odniesie-
niu do samorządu terytorialnego. Z jednej strony oznacza to, że parlament 
i władza wykonawcza winna wyposażyć samorząd w dochody umożliwia-
jące efektywne wykonywanie zadań publicznych, z drugiej strony nie po-
winno się nakładać na samorząd takich zadań, na które nie przewidziano 
odpowiednich środków finansowych57.

Analiza praktyki pozwala stwierdzić, że przyjmowane konstrukcje 
prawne dotyczące gospodarki finansowej samorządu są w wielu przypad-
kach zaskoczeniem dla samorządu58 lub też próbą przerzucenia zadań 

53 Por., s. 23. 
54 Przyjęcie zbyt optymistycznych prognoz budżetowych do projektu budżetu 

państwa na rok 2014, w przypadku wielu samorządów skutkowało w końcu roku ko-
niecznością nowelizacji ich budżetów i znacznego obniżenia wydatków.

55 Tak J. Wierzbicki, W służbie nauki o finansach. Klasycy nauki poznańskiej, Po-
znań 2008, s. 28 i n., także K. Surówka, op. cit., s. 16. 

56 Patrz: R.P. Krawczyk, Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem  
terytorialnym a uwarunkowania prawno – faktyczne, „Finanse Komunalne” 2014, 
nr 10, s. 21. 

57 T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z czę-
ścią ogólną, Warszawa 2010, s. 30 i n. 

58 Z taką sytuacją mieliśmy m.in. do czynienia w 2015 roku kiedy jedna z partii 
mająca realne szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych zaproponowa-
ła podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do około 8 tys. zł. Spowoduje to wg 
danych MF mniejsze wpływy z PIT w skali całego kraju o ok. 20 mld zł. Z propozycją 
nie było związane wyjaśnienie w jaki sposób zostanie zrekompensowany ubytek do-

m.in
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dotychczas wykonywanych przez administrację rządową na samorząd. 
Odbywa się to pod hasłem pogłębionej decentralizacji, w sytuacji gdy 
powszechne przekonanie jest takie, że mamy do czynienia z przekazy-
waniem zadań, z którymi administracja rządowa sobie nie radzi, przy 
jednoczesnym braku adekwatności finansowania realizowanych zadań 
publicznych59. Przykładem jest ewolucja rozwiązania sposobu finanso-
wania oświetlenia dróg publicznych. Stosownie do postanowień art. 18 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne60, de-
cydowała reguła położenia drogi, co oznaczało, że gmina ponosi koszty 
oświetlenia nie tylko dróg gminnych, ale również powiatowych oraz kra-
jowych (ze wyjątkiem płatnych autostrad). Sam fakt, że droga nie mieści-
ła się w pojęciu drogi ekspresowej w rozumieniu przepisów o autostra-
dach płatnych, bo np. przejazd nią jest bezpłatny powoduje przerzucenie 
opłat za oświetlenie na samorząd. Obowiązek ten wprowadzono z dniem 
1 stycznia 2004 roku. Z kolei w świetle art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 

chodów j.s.t. – patrz: Jak uratować budżety samorządów, gdy wzrośnie kwota wolna, 
„Gazeta Prawna” 2015, 9 IX, s. C2. 

Podobnie wygląda sytuacja z nowelizacją art. 55 ust. 7 prawa lotniczego (Dz.U. 
2013, poz. 1393 ze zm.). Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej nale-
ży do zadań własnych gminy co wynika z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym. Uchwalona nowela ogranicza władztwo gminy, która będzie musiała 
przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z zatwierdzonym planem 
lotniska. W świetle obecnego prawa miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, co oznacza że 
o sposobie wykonywania tego prawa będzie decydowała nie gmina jako właściciel, 
ale zakładający lotnisko. Nowelizacja została dopisana w trakcie prac legislacyjnych 
do projektu rządowego. Nie była konsultowana na forum Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu. Materia znowelizowanego art. 55 ust. 7 nie pozostaje w związku z przedsta-
wionym wcześniej projektem, zawartym w druku nr 3228, co oznacza, że obarczona 
jest wadą konstytucyjną.

Jeszcze innym przykładem są prace legislacyjne nad ustawą o rewitalizacji, która 
w projekcie zwierała art. 10 ust. 8 nowelizujący ustawę planowaniu o zagospodaro-
waniu przestrzennym, wg którego gmina musi w studium zagospodarowania prze-
strzennego wyznaczyć miejsca, gdzie mogą być rozmieszczone obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Podczas II czytania postanowienia te zosta-
ły usunięte – nie ustalono na czyj wniosek lub w jaki sposób. Podczas III czytania nie 
można zgodnie z regulaminem Sejmu wnosić poprawek. To oznacza, że jeżeli ustawa 
zostanie uchwalona, otrzymanie warunków zabudowy spowoduje, że sklep wielko-
powierzchniowy będzie mógł być zbudowany w dowolnym miejscu, na co nie będzie 
miała wpływu gmina – patrz: Cuda przy ustawie o rewitalizacji, „Gazeta Wyborcza” 
2015, 4 IX. 

59 Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się naruszenia zasady adekwatności 
przez ustawę o systemie oświaty, skarżącym było Miasto Łódź, które w ciągu dekady 
„dołożyło” do zadań oświatowych kwotę równą jednorocznemu budżetowi miasta – 
wyrok TK z 18 września 2006 r., K. 27/05, OTK-A 2006/8, poz. 105, także: LEX nr 208367.

60 Dz.U. 2012, poz. 1059 z póź. zm.
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marca 1985 r. o drogach publicznych61 decydowała reguła finansowania 
przez właściciela, zarządcę terenu. Po kilkunastu orzeczeniach sądów po-
wszechnych, sprawa stała się przedmiotem kontroli Trybunału Konstytu-
cyjnego. W wyroku z dnia 31 maja 2005 roku62 Trybunał orzekł, że prze-
pisy dotyczące obowiązku finansowania oświetlania dróg publicznych 
przez gminy są zgodne z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP. Trybunał oparł 
swą argumentację na fakcie, iż zmiana reguły finansowania oświetlenia 
dróg z zasady finansowania przez właściciela na „regułę położenia drogi” 
związana jest ze wzrostem udziałów j.s.t. w podatkach dochodowych, co 
nastąpiło na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego. Trybunał oparł się na domniemaniu, iż nie ma uza-
sadnionych podstaw do przyjęcia, że wraz ze zmianą zakresu zadań nie 
doszło do zwiększenia udziału j.s.t. w dochodach publicznych, bowiem 
gminy uzyskały prawo do części równoważącej subwencji, co w efekcie 
ma zapewnić wyrównanie ewentualnych różnic w dochodach gmin, jak 
również uelastycznić możliwość podziału środków. Żadnych wyliczeń, 
które czyniłyby tę tezę prawdopodobną, nie przedstawiono. Trybunał 
przedstawiając swoją argumentację zauważył, że podstawę do stwierdze-
nia niezgodności ustawy z art. 167 ust. 1 Konstytucji mogą stanowić tylko 
oczywiste dysproporcje między zakresem zadań a poziomem dochodów, 
występujące przy podziale środków między administrację rządową a po-
szczególne szczeble samorządu terytorialnego. Należy zauważyć, że TK, 
uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, obok domniemań posłużył się rów-
nież terminami nieostrymi, np. „oczywiste dysproporcje” – wszystko po 
to, aby przyjąć, że system finansowania samorządu opiera się o zasadę 
adekwatności. Sam fakt, że ustawa z 27 października 1994 r. o autostra-
dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym63 w art. 1 ust. 3 
stanowiła, że na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane 
i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne drogi ekspre-
sowe – jednak takie drogi ekspresowe powinny być określone w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 1 ust. 4 tej usta-
wy – nie wywołał już zainteresowania TK. Rozporządzenie nie zostało 
jednak wydane. Rada Ministrów nie wykonała upoważnienia ustawo-
wego, co z istoty rzeczy ma charakter naganny, jednak oznaczałoby to, 
że rząd dowolnie – według swojego uznania – mógłby przenosić ciężar 
finansowania zadań publicznych z jednego segmentu władzy na drugi. 
Gdyby jednak system finansowania oświetlenia dróg był sprawiedliwy 
oraz racjonalny, a ustawa o dochodach j.s.t. obowiązująca od 1 stycznia 
2004 r. uwzględniałaby w sposób adekwatny nowe ciężary finansowe na-

61 Dz.U. 2015, poz. 460.
62 K 27/04 – Dz.U. z 2005 r., Nr 102, poz. 861.
63 Dz.U. z 2012 r., poz. 931 z póź. zm.
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łożone przez rząd na samorząd, to niewątpliwie w dniu 20 kwietnia 2015 
roku niepotrzebna byłaby nowelizacja ustawy Prawo energetyczne64. 
Jak stwierdzili sami inicjatorzy nowelizacji, celem zmian jest nie tylko 
ograniczenie obowiązku finansowania oświetlenia dróg przez gminy, ale 
przede wszystkim dokonanie racjonalnego podziału tego finansowania 
pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych jakim, jest Generalny Dy-
rektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

Analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do pro-
blematyki samodzielności finansowej samorządu terytorialnego pozwala 
zauważyć, że Trybunał dość silnie wiąże konstytucyjne regulacje dotyczą-
ce samodzielności z zasadą równowagi budżetowej65oraz zasadą równo-
ści. Z orzecznictwa TK można wyprowadzić zasady dotyczące pojmowa-
nia równości przez Trybunał: nakaz jednakowego traktowania równych 
i podobnego traktowania podobnych, dopuszczalność uzasadnionych 
zróżnicowań, wiązanie równości z zasadą sprawiedliwości66. Niewątpli-
wie ograniczoność środków publicznych w sposób oczywisty wpływa na 
orzecznictwo Trybunału, co w efekcie powoduje, że w orzeczeniach trud-
no znaleźć oceny dotyczące trafności alokacji środków publicznych. 

Innym przykładem wskazującym na instrumentalne podejście do 
problematyki samodzielności samorządu, a także na brak właściwego 
przygotowania projektów ustaw przed ich skierowaniem do laski mar-
szałkowskiej, jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 13 września 1996 roku67. W 2013 roku na mocy znowelizowanej 
pośpiesznie ustawy (konieczność wprowadzenia w życie dyrektywy UE) 
organ wykonawczy gminy został zobowiązany do prowadzenia egze-
kucji z opłat śmieciowych68. Nałożenie obowiązku a jednocześnie nie-

64 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne; weszła 
w życie 3 sierpnia 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 942.

65 Jednoznacznie teza ta została wyrażona w wypowiedzi prezesa TK, prof. A. Rze-
plińskiego, por. E.M. Radlińska, Trybunał Konstytucyjny stał się strażnikiem spadają-
cych dochodów państwa, „Gazeta Prawna” 2013, 19 IV; także: P. Rachtan, A. Rzepliński, 
Trybunał Konstytucyjny nie jest w wieży z kości słoniowej, „Nowe Życie Gospodarcze” 
2013, 6 IX, nr 7–8.

66 J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne-
go, Warszawa 2002, s. 77. 

67 Dz.U. 2013, poz. 1399. 
68 Do 20 maja 2014 r. obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Mini-

stra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. Nr 137, poz.  1541 ze zm., 
zgodnie z którymi wierzyciel był zobowiązany do systematycznej kontroli terminowo-
ści zapłaty zobowiązań pieniężnych. Jeżeli należność nie została zapłacona w terminie 
określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa wierzyciel miał obowiązek wy-
słać do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie sied-
miu dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określo-
nego w upomnieniu wierzyciel powinien wystawić tytuł wykonawczy. Jeżeli wierzyciel 
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dopracowanie przepisów ustawy uniemożliwiało wykonywanie tego 
obowiązku samodzielnie. W przypadku, gdy podjęte czynności egze-
kucyjne okazały się bezskuteczne, wierzyciel będący organem egzeku-
cyjnym, a więc wójt, może skierować tytuły wykonawcze do właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego. Należy założyć, że tego typu czynności 
nie będą priorytetowe dla naczelnika urzędu skarbowego69. Niestety 
zawarcie porozumienia między gminą a naczelnikiem urzędu skarbo-
wego nie jest możliwe, bo na wykonanie tego zadania zleconego należa-
łoby gminie przekazać dotację – jej jednak nie zaplanowano w budżecie 
państwa na rok 2015. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w zakresie 
przejęcia od urzędów skarbowych uprawnień egzekucyjnych w zakre-
sie podatków i opłat lokalnych. W chwili obecnej z takiego uprawnie-
nia w skali kraju korzysta 47 miast. W świetle ustawy o samorządzie 
gminnym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają te same 
prawa – trudno więc wytłumaczyć, dlaczego niektóre z nich mają jed-
nak tych praw więcej.

V. Innym przykładem wskazującym tym razem na ingerencję w sferę 
prawa własności, praw majątkowych samorządu, jest zakup nierucho-
mości przez samorządy na budowę dróg krajowych. Zgodnie z art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych70 nie-
ruchomości pod budowę dróg krajowych stają się własnością Skarbu 
Państwa. Oznacza to, że miasto wykupując nieruchomości na potrzeby 
budowy dróg krajowych, na mocy uzyskanej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, nie staje się ich właścicielem. Obowiązek 
finansowania zakupu nieruchomości ciąży na mieście bez ustanowienia 
prawa własności na przedmiotowych nieruchomościach. Jednocześnie 
zgodnie z art. 22 w/w ustawy koszty nabycia nieruchomości pod drogi, 

nie był jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie kierował tytuł wykonawczy 
do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie obowiązują przepi-
sy rozporządzenia MF z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania 
środków egzekucyjnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 656 – zgodnie z którym wierzyciel nie-
zwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy łączna wysokość na-
leżności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres 
do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. 
Wierzyciel niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy w przypadku, gdy łączna wysokość 
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności 
pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do upły-
wu terminu przedawnienia należności jest krótszy niż 6 miesięcy.

69 Por. H. Kmieciak, Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej, Warszawa 2013, 
s. 77–78. 

70 Dz.U. 2013, poz. 687.



Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego... 65

w tym odszkodowania finansowane są na podstawie przepisów o finan-
sowaniu infrastruktury transportu lądowego. Zgodnie z art. 3 ust 3 usta-
wy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego71, w granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie 
finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony 
i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg eks-
presowych, finansowane są z budżetów tych miast. Biorąc pod uwagę, 
art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który 
stanowi, że drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zasadne 
jest, aby nie zmuszać miast do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 
i dać możliwość chociażby wpisywania j.s.t. jako właściciela nierucho-
mości, skoro zakup finansowany jest z ich środków. Odrębną sprawą 
jest konstytucyjność zapisów mówiących, iż koszty budowy, przebudo-
wy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi 
były ponoszone przez właściciela dróg w odniesieniu do miast na pra-
wach powiatu w sytuacji, gdy wsparcie z budżetu jest nieadekwatne do 
zakresu realizowanych zadań.

Z kolei przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym72 wzbudza uzasadnio-
ne wątpliwości co do równości stron w odniesieniu do konsekwencji 
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w sferze praw 
majątkowych. Roszczenia opisane w ust. 1 artykułu przysługują wła-
ścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu niezależnie od faktu zby-
cia nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Powstanie zaś obowiąz-
ku zapłaty opłaty adiacenckiej w związku z podwyższeniem wartości 
nieruchomości zakłada jako swoją przesłankę, warunkującą powstanie 
niepodatkowej należności budżetowej, zbycie nieruchomości. Zatem 
podmiot, którego nieruchomość znacznie zyskała na wartości w wyni-
ku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a nie dokonał 
jej zbycia, uzyskuje przysporzenie bez obowiązku ponoszenia jakiej-
kolwiek opłaty na rzecz gminy. Gmina zaś w wypadku spadku warto-
ści nieruchomości jest zawsze zobowiązana do zaspokojenia roszczeń 
właściciela nieruchomości, o ile tylko korzystanie z nieruchomości 
lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Należy 
przy tym zauważyć, że część sądów powszechnych przyjmuje, iż o unie-
możliwieniu albo ograniczeniu dotychczasowego sposobu korzystania 
albo przeznaczenia nieruchomości decyduje to, że uprzednio ustalono 
warunki zabudowy dla tejże nieruchomości, które wobec uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego stały się nieaktualne. Oznacza 

71 Dz.U. 2005 r., Nr 267, poz. 1334.
72 Dz.U. 2015, poz. 199.
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to nierównowagę stron w sytuacji prawnej powstałej po wejściu w życie 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy chodzi o konse-
kwencje tego zdarzenia w sferze praw majątkowych. Dodatkowo należy 
zauważyć, że niepodatkowa należność budżetowa gminy jest ustawowo 
limitowana do wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, pod-
czas gdy takie ograniczenia nie doznają roszczenia właściciela nieru-
chomości oparte na art. 36 ust. 1 omawianej ustawy. Także i to ogra-
niczenie skutkuje nierównowagą stron. Przyjęte przez ustawodawcę 
rozwiązanie wydaje się naruszać art. 2 Konstytucji RP wyrażający za-
sadę państwa prawnego, oznaczającą również konieczność sprawiedli-
wego łączenia interesu ogółu (dobra wspólnego) i interesów jednostki 
(wyrok TK z 4 maja 2004 r.73) Może ono również, jak się wydaje, naru-
szać samodzielność prawną jednostek samorządu terytorialnego, sta-
nowioną w art. 165 Konstytucji RP (wyrok TK z 10 marca 2015 r., sygn. 
akt K 29/13). Prowadzi ono do ustawowego zaniechania, w odniesieniu 
do uregulowania sytuacji prawnej gmin w obliczu skutków uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego, realizacji ustrojowej zasady 
ochrony prawa własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP), obligując gmi-
ny, z jednej strony, do pełnego i bezwarunkowego zrekompensowania 
właścicielom nieruchomości tego, że ich nieruchomości doznają obni-
żenia wartości, z drugiej zaś strony, ograniczając możliwości dochodze-
nia przez gminy niejako paralelnego roszczenia, odnoszącego się do 
partycypacji wspólnoty samorządowej w pozytywnych dla właściciela 
nieruchomości następstwach w sferze jego praw majątkowych. Skoro 
bowiem lokalna wspólnota samorządowa zmuszona jest udźwignąć, 
bez ograniczeń, skutki finansowe utraty wartości nieruchomości po-
szczególnych właścicieli nieruchomości, to prawo do równej ochrony 
prawa własności winno zakładać pewną systemową symetrię w zakresie 
tychże finansowych skutków, gdy są one pozytywne dla sfery praw ma-
jątkowych poszczególnych właścicieli. Z tych względów kwestionowana 
regulacja budzi wątpliwości również na gruncie art. 64 ust. 2 Konsty-
tucji RP i z tych samych względów na płaszczyźnie art. 14 Konwencji 
Europejskiej w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do tejże Konwencji. 

Powyższe przykłady wskazują, że konstytucyjny ustrój finansów samo-
rządu terytorialnego nie daje dostatecznych gwarancji dotyczących stop-
nia samodzielności finansowej samorządu terytorialnego74.

73 Syg. akt K 8/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 37).
74 J. Serwacki, Konstytucyjne założenia ustroju finansów samorządu i ich realiza-

cja w ustawodawstwie, [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. 
P. Sarnecki, Warszawa 2005; C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP 
oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004, s. 234–235.
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VI. Należy również zauważyć, że nie zawsze podczas procesu legislacyj-
nego zasada samodzielności samorządu w jej różnych aspektach jest na-
leżycie chroniona. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 mar-
ca 2015 r. sygn. akt K 29/1375 orzeczono m.in., że „Art. 1 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje upraw-
nienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia 
w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw jest niezgod-
ny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. Skarżący podkreślili, że 
zaskarżone przepisy wprowadziły nieograniczoną możliwość uzyskania 
prawa własności, rażąco ingerując w prawo własności gmin, co ma kon-
kretne przełożenie na kondycję finansową gmin i trudności w konstru-
owaniu długofalowych planów inwestycyjnych. Takie zapisy w efekcie 
pozbawiały j.s.t. znaczących dochodów własnych bez jakiejkolwiek re-
kompensaty, co nosiło znamiona bezprawnego wywłaszczenia. Również 
w wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r.76 Trybunał uznał, że wprowadzone 
mechanizmy nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego 
nadmiernie ingerują w sferę samodzielności samorządu, poprzez trwałe 
pozbawienie gmin istotnej części majątku, z którego dochody są źródłem 
finansowania realizowanych przez samorząd zadań. Ta linia orzecznicza 
kontynuowana była również w wyroku z dnia 26 stycznia 201077, gdy Try-
bunał uznał, że wprowadzanie przywilejów dla użytkowników wieczy-
stych w postaci bonifikaty, jej zakresu oraz warunków udzielania, może 
w efekcie spowodować zmniejszenie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz prowadzenie racjonalnej polityki w tym zakresie. Po-
dobne stanowisko Trybunał zajął w wyroku z dnia 20 lutego 2002 r.78, kie-
dy analizował zasady zwierania w trybie bezprzetargowym umów o użyt-
kowanie wieczyste między gminami a Polskim Związkiem Działkowców 
w sytuacji, kiedy ten ostatni podmiot został zwolniony z jakichkolwiek 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Trybunał podkreślił, że własność 
komunalna nie została przyznana jednostkom samorządu dla ich dowol-
nego użytku, ale po to, aby w oparciu o nią realizować cele publiczne. 

Sprawą bardzo istotną dla ochrony mienia jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz ochrony praw podmiotowych j.s.t. był również wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2013 r.79 Rzecznik Praw 

75 Dz.U. 2015, poz. 373.
76 K 8/98 OTK 2000, nr 3, poz. 87.
77 K 9/08, OTK-A 2010, nr 1, poz. 4.
78 K 39/00, OTK-A 2002, nr 1, poz. 4.
79 K 25/10, DZ.U. 2013, poz. 432.

m.in


68 Ryszard Paweł Krawczyk

Obywatelskich zarzucił niezgodność art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej80 (dalej: u.p.k.k.) z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, 
art. 78 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 11 EKSL. Uznał również, że 
art. 62 ust. 2 u.p.k.k. jest niezgodny z art. 165 w związku z art. 32 ust. 1 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim z kręgu uczestników po-
stępowania przed tzw. komisjami regulacyjnymi wyłącza zainteresowane 
jednostki samorządu terytorialnego. Nadto zarzut niezgodności zdaniem 
RPO dotyczył art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku 
Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej81 z art. 165 ust. 2 w związku z art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji oraz art. 11 EKSL. Niekonstytucyjność przyjętych rozwiązań 
zdaniem Rzecznika polegała na braku możliwości zaskarżenia orzecze-
nia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne. Efektem tego rozwiązania 
było całkowite pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego ochro-
ny sądowej prawa własności odebranego orzeczeniem właściwej komisji. 
Dodatkowo ustawa u.p.k.k. pozbawiała samorząd statusu uczestnika po-
stępowania, mimo, że często rozstrzygnięcia komisji regulacyjnych na-
kazywały gminom zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo. 
U.p.k.k. nie precyzowała statusu komisji regulacyjnych – trudno je było 
zaliczyć do władzy publicznej, trudno również było zakwalifikować ich 
rozstrzygnięcia – nie miały one charakteru ugody cywilnoprawnej, de-
cyzji administracyjnej ani nie były orzeczeniami sądu powszechnego82. 
Rzecznik przywołał art. 165 Konstytucji gwarantujący ochronę osobo-
wości prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz przysługujące-
go im prawa własności i innych praw majątkowych, a także statuującego 
ochronę ich samodzielności. RPO zgodził się ze stanowiskiem, że mienie 
komunalne ma specyficzny charakter, uwarunkowany interesem publicz-
nym, co oznacza, że prawa majątkowe gminy mogą doznawać większych 
ograniczeń niż prawa innych podmiotów. Większa swoboda ustawodaw-
cy w stosunku do regulacji dotyczących gmin nie może jednak oznaczać 
dowolności regulacji. Nieprzekraczalną granicą ingerencji w samodziel-
ność gminy jest przestrzeganie przez ustawodawcę zasady proporcjonal-
ności (racjonalności) wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Własność 

80 Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.
81 Dz.U. Nr 41, poz. 251.
82 Sama komisja podnosiła, że „jest autonomicznym, niemieszczącym się w sys-

temie organów administracji publicznej, ciałem o charakterze arbitrażowym, niewy-
konującym zadań z zakresu administracji publicznej (...) prowadzone przez tę komisję 
postępowania regulacyjne nie mogą być kontrolowane przez sąd administracyjny” – 
tak w uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 r., syg. 
akt ISA/Wa 65/07, podobnie w uzasadnieniu postanowienia WSA z dnia 14 sierpnia 
2008 r., syg. akt I SA/WA 895/08.
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przyznana gminom jest prawem podmiotowym – własnością w sensie 
cywilnoprawnym – i dlatego powinna korzystać z ogólnej ochrony, jaką 
Konstytucja gwarantuje temu prawu podmiotowemu. Podobnie sytuacja 
wygląda z prawem do sądu – gmina występując w stosunkach cywilno-
prawnych jako podmiot prawa własności i innych praw majątkowych, 
winna być traktowana na równi z innymi uczestnikami obrotu83. RPO 
podkreślił, że w postępowaniach regulacyjnych, gdzie przedmiotem jest 
roszczenie o zwrot mienia, a stronami są kościoły i związki wyznanio-
we inne niż Kościół Katolicki, zainteresowanym gminom przysługuje 
„prawo głosu”. To „przeoczenie ustawodawcy”, jeżeli chodzi o postępo-
wania regulacyjne z udziałem Kościoła Katolickiego, rodzi niekorzystne 
konsekwencje dla zainteresowanych gmin. Inni uczestnicy postępowa-
nia przed TK prezentowali różne stanowiska. Marszałek Sejmu uznał, 
że jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty publiczne, nie są 
adresatami konstytucyjnych wolności i praw. Jednocześnie podkreślił, że 
w orzecznictwie TK utrwalony jest pogląd, że przywrócenie własności 
nieruchomości znacjonalizowanych w okresie PRL stanowi konstytucyj-
nie legitymowaną podstawę przesunięć majątkowych kosztem majątku 
komunalnego, także gdy dochodzi do tego bez żadnego ekwiwalentu na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Prokurator Generalny stał 
na stanowisku, że derogacja kwestionowanych przepisów u.p.k.k. win-
na prowadzić do umorzenia postępowania przez TK z uwagi na niedo-
puszczalność wydania wyroku. Ostatecznie Trybunał postanowił uznać, 
że art. 33 ust. 5 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z 20 lutego 1997 roku 
o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest zgodny z art. 165 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 
i art. 78 Konstytucji oraz w pozostałym zakresie umorzyć postępowanie 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku 
o Trybunale Konstytucyjnym84. Warto podkreślić, że orzeczenie zapadło 
przy pięciu zdaniach odrębnych.W związku z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym w orzecznictwie TK wielokrotnie wyrażany 
był pogląd, że mimo formalnego uchylenia przepisów ustawy, należy je 
uważać za obowiązujące w tym znaczeniu, że mogą stanowić przedmiot 
kontroli zgodności z Konstytucją wówczas, gdy w czasie orzekania przez 
TK toczą się sprawy przed organami państwowymi (organami admini-
stracyjnymi lub sądami) i na podstawie formalnie derogowanych prze-
pisów mogą być nadal podejmowane akty stosowania prawa – np. wyrok 

83 Stanowisko TK wyrażone w uzasadnieniu postanowienia z 22 maja 2007 r. – 
syg. akt SK 70/05, OTK ZU 6/A/2007, poz. 60, stwierdzające, że ochrona samodzielno-
ści sądowej wyrażona w art. 165 ust. 2 Konstytucji nie jest tożsama z prawem do sądu, 
o którym mowa w art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji, RPO uznał za wypowiedź 
odosobnioną.

84 Dz.U. Nr 102, poz. 643 z poz. zm.
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wydany w pełnym składzie z 16 października 2012 r. syg. K 4/10 OTK 
ZU nr 9/A/2012, poz. 106. Trybunał postanowił umorzyć postępowanie 
bez odniesienia się do dotychczasowej linii orzecznictwa. W związku 
z brzmieniem art. 39 ust. 3 ustawy o TK, sędzia S. Biernat stwierdził, że 
nie można się zgodzić z poglądem wyrażonym w wyroku, że powołany 
przepis dotyczy nie ochrony praw gmin, lecz jedynie wolności i praw 
osób fizycznych oraz prywatnych osób prawnych. W art. 39 ust. 3 ustawy 
o TK jest mowa o konstytucyjnych wolnościach i prawach, natomiast nie 
jest powiedziane, że chodzi o prawa i wolności z rozdziału II Konstytu-
cji. Konstytucyjne prawa gmin nie są tożsame z wolnościami i prawami 
z rozdziału II ustawy zasadniczej. Prawa gmin są odrębne, ale równole-
głe oraz ekwiwalentne wobec niektórych praw z rozdziału II Konstytucji. 
Warto więc było sprecyzować, o jakie prawa chodzi. Są to, po pierwsze, 
prawo własności i inne prawa majątkowe gmin (art. 165 ust. 1 zdanie 
drugie Konstytucji) oraz, po drugie, ochrona sądowa samodzielności 
gmin (art. 165 ust. 2 Konstytucji). Pierwsze z wymienionych praw jest 
ekwiwalentem prawa własności i innych praw majątkowych gwaranto-
wanych w art. 64 Konstytucji, Drugie prawo jest odpowiednikiem pra-
wa do sądu (art. 45 Konstytucji). Trybunał odrzucił jednak możliwość 
porównania praw gmin gwarantowanych w Konstytucji z wolnościami 
i prawami jednostek, głównie z rozdziału II Konstytucji. Status gmin jest 
w konstytucyjnym systemie złożony. W literaturze określa się to zjawisko 
jako „wielopostaciowość gminy”85.

Gmina, która jest pozbawiona swego majątku w wyniku orzeczenia 
Komisji Majątkowej, nie występuje bowiem jako organ władzy publicz-
nej, ani nie wykonuje władztwa publicznego. W takiej sytuacji nie jest 
adekwatne rozróżnianie działania gminy z tytułu sprawowanego impe-
rium lub dominium; gmina nie jest tu bowiem podmiotem podejmu-
jącym jakieś działania na podstawie prawa, ale podmiotem poddanym 
oddziaływaniu z zewnątrz. Ten stan rzeczy uprawdopodabnia, że mogło 
dojść do naruszenia konstytucyjnych praw gminy gwarantowanych przez 
art. 165 Konstytucji, jakkolwiek konstytucyjne prawa gmin są odrębne 
od praw jednostek z rozdziału II Konstytucji, są z nimi zrównane co do 
dopuszczalności, a nawet niekiedy konieczności ich ochrony przez TK. 
w okolicznościach unormowanych przez art. 39 ust. 3 ustawy o TK.

Również kolejny autor zdania odrębnego – sędzia L. Kieres – co do 
zasady zgodził się z swoim poprzednikiem oraz uznał, że status gminy 
w sferze prawa prywatnego i zasada sądowej ochrony jej samodzielno-
ści, w tym w sferze majątkowej, mają podstawy konstytucyjne (art. 165 
UZ) i nie mogą być uszczuplone poniżej standardu ustawy zasadniczej. 

85 J. Dobkowski, Wielopostaciowość gminy w prawie polskim, [w:] Kryzys prawa 
administracyjnego, t. 1, Jakość prawa administracyjnego, s. 253 i n.
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W praktyce orzeczniczej TK jest czymś zupełnie naturalnym, że prawa 
i wolności rekonstruuje się również z przepisów zamieszczonych poza 
rozdziałem II Konstytucji (np. orzecznictwo TK o biernym prawie wy-
borczym jako konstytucyjnym prawie podmiotowym).

Trudno polemizować z tezą Trybunału (nota bene powoływaną rów-
nież w tym wyroku), że samodzielność gmin nie ma charakteru absolut-
nego. Wydaje się jednak, że teza ta jest nadużywana w wielu wyrokach 
TK, na ogół na niekorzyść samorządu, czego najlepszym przykładem jest 
wyrok z 13 marca 2013 r.

Istotny również dla kształtowania się poziomu dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego jest wyrok TK z dnia 4 marca 2014 roku86, 
w którym uznano, że art. 31 i 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim 
gwarantują województwom zachowanie istotnej części dochodów wła-
snych dla realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 
w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP87. Kwestionowane przepisy 
identyfikują jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do wpłat 
na część regionalną subwencji ogólnej, wysokości dokonywanych wpłat, 
jak również beneficjentów tych wpłat. uprawnionych do części regio-
nalnej subwencji ogólnej dla województw. Zdaniem TK, ocena systemu 
wyposażenia samorządów w dochody na szczeblu województw, którego 
komponentem jest mechanizm wyrównania poziomego, musi uwzględ-
niać wpływ regulacji systemowych na każde województwo. TK uznał, że 
konstrukcja systemu ustalania wpłat wyrównawczych nie uwzględnia sil-
nych zmian w dochodach województw będących skutkiem cyklicznych 
wahań w gospodarce. Niedostosowanie systemu wyrównania poziomego 
do cyklów koniunkturalnych ujawniło się dopiero w okresie postępują-
cego kryzysu finansów publicznych i znalazło swój wyraz w znacznym 
wzroście wpłat na część regionalną subwencji przy jednocześnie silnym 
spadku dochodów podatkowych będących podstawą wyliczenia tej wpła-
ty. Zdaniem TK ustawodawca konstruując mechanizmy wyrównania po-
ziomego, powinien brać pod uwagę występujące cyklicznie w gospodarce 
fazy koniunktury i dekoniunktury zwłaszcza, jeżeli podstawą dochodów 
własnych danego szczebla j.s.t. uczynił dochody podatkowe o dużej wraż-
liwości na tego rodzaju wahania. TK uznał, co jest niezwykle istotne dla 
pojmowania samodzielności samorządu, że mechanizmy wyrównawcze, 
choć spełniają swoją pozytywna solidarnościową rolę między j.s.t., jako 

86 K 13/ 11– sentencja została ogłoszona 19 marca 2014 r. w Dz.U., poz. 348.
87 O próbach dostosowania ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego do wyroku TK piszą: W. Miemiec, P. Pest, „Janosikowe” a standardy dotyczące 
procedur wyrównawczych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, [w:] Europej-
ska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, red. M. Ofiarska, 
Szczecin 2015, s. 302–320.
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instytucje stanowiące wyjątek od systemu dochodów ukształtowanego 
w Konstytucji nie mogą prowadzić do jego wypaczenia. Nie mogą odbie-
rać dochodom własnym ich podstawowego i stymulującego znaczenia. 
Konstrukcja mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego – jako instytucji 
wyjątkowej w określonym w Konstytucji systemie dochodów j.s.t. – po-
winna zawierać gwarancje zachowania istotnej części dochodów wła-
snych województw na realizację ich zadań własnych. Brak jakichkolwiek 
ograniczeń w odbieraniu j.s.t. ustawowo zagwarantowanych środków 
prowadzi do tego, że ustawowe zagwarantowanie dochodów własnych 
j.s.t. okazuje się iluzoryczne. Tymczasem instytucja o charakterze ustawo-
wym (jaką jest mechanizm wyrównania poziomego) nie może pozbawić 
instytucji konstytucyjnej, którą są dochody własne, jej zasadniczych cech 
(podstawowego charakteru) tych dochodów w systemie źródeł docho-
dów j.s.t., gwarantującego samodzielność finansową j.s.t. w wykonywa-
niu zadań we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Analizując 
uzasadnienie TK można jednak odnieść wrażenie, że problem wpłat na 
część regionalną subwencji ogólnej stał się problemem ostatnich 2–3 lat. 
Niestety, od co najmniej dekady wiadomo, że system redystrybucji po-
ziomej kompletnie nie spełnił swego założenia ustawowego polegającego 
ma minimalizowaniu poziomu dochodu na mieszkańca między gminami 
biednymi a gminami zamożnymi. Wiadomo powszechnie, że nadmier-
na redystrybucja pozioma może zniechęcać zamożne j.s.t. do zwiększa-
nia własnych dochodów, gdyż i tak część trzeba będzie oddać biedniej-
szym, a bardziej staranne gromadzenie dochodów może zostać uznane 
przez mieszkańców jednostki za nadmierny fiskalizm, co również jest 
niepopularne dla sprawujących władze z politycznego punktu widzenia. 
Niewątpliwie konieczność wcześniejszego zaciągnięcia kredytu (a takie 
przypadki sporadycznie w kraju występowały), tylko po to, aby przeka-
zać do wspólnej puli składkę przypadającą na daną jednostkę, świadczy 
albo o przyjęciu złego mechanizmu obliczania składki na rzecz części 
subwencji ogólnej, albo o celowym działaniu politycznym zmierzającym 
do obniżenia wysokości składki. W tym drugim przypadku mielibyśmy 
jednak do czynienia z brakiem solidaryzmu społecznego, tak istotnego 
dla budowania równych szans, niezależnie od miejsca zamieszkania.

VII. Możliwość wykonywania zadań publicznych przez samorząd nie-
rozerwalnie związana jest z wyposażeniem samorządu w samodzielność 
publicznoprawną. Artykuł 163 Konstytucji RP wprowadza zasadę do-
mniemania właściwości rzeczowej samorządu terytorialnego w zakre-
sie wszystkich zadań publicznych, które nie są zastrzeżone przez ustawę 
zasadniczą oraz ustawy na rzecz innych organów publicznych. Z kolei 
art.  166 Konstytucji dokonuje podziału zadań samorządu na zadania 
własne, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej – wy-
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konywane przez jednostki samorządu terytorialnego i zadania zlecone 
ustawami samorządowi terytorialnemu. Przyjęta konstrukcja oznacza, że 
zadania samorządu mogą być rozszerzane poprzez przekazywanie im za-
dań administracji rządowej, natomiast niedopuszczalne jest ograniczanie 
zadań samorządu poprzez uszczuplanie ich przez administrację rządo-
wą. Sam fakt, że samorząd wykonuje zadania administracji rządowej nie 
zmienia ich pierwotnego charakteru, pozostają one dalej zadaniami tej 
administracji, a samorząd poprzez ich wykonywanie nie realizuje swej 
samodzielności finansowej88. Powyższy podział rodzi też innego rodzaju 
konsekwencje. Pomijając te natury prawno-ustrojowej, zwróćmy uwagę 
na to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z odmiennym sposobem 
finansowania. Co do zasady zadania własne finansowane są z dochodów 
własnych oraz z subwencji ogólnej, zadania zlecone z zakresu działania 
administracji rządowej finansowane są z dotacji celowych otrzymywa-
nych przez samorząd z budżetu państwa. Przekazywanie do wykonania 
nowych lub rozszerzanie zakresu dotąd wykonywanych zadań, bez za-
pewnienia transferu nowych środków finansowych z budżetu państwa 
może prowadzić do pogorszenia stabilności finansowej samorządów. 

Jak zauważają M. Stec i A. Krzywoń, takie rozwiązanie może się mie-
ścić w konstytucyjnej zasadzie adekwatności środków finansowych bę-
dących w dyspozycji samorządu terytorialnego do realizowanych przez 
niego zadań, pod warunkiem, że nie doszło do jawnego, oczywistego 
i zdecydowanego naruszenia równowagi finansowej jednostek samo-
rządowych89. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie 
wydaje się być ugruntowane. Trybunał w tej materii stwierdza, że każdo-
razowe zmniejszenie dochodów samorządu określonych w ustawie na re-
alizację nowych zadań własnych gmin nałożonych ustawą wymaga oceny 
współmierności tego ograniczenia w stosunku do zadań przekazanych. 
Istotne dla oceny adekwatności dochodów do realizowanych zadań jest 
zastosowanie zasady adekwatności i równości. Samo naruszenie zasady 
równości zachodzić będzie tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa wa-
runki – zróżnicowanie sytuacji prawnej dotyczy podobnych podmiotów 
oraz zróżnicowanie to ma charakter dyskryminacyjny90. Należy pamiętać, 
że w realiach polskich mamy do czynienia z brakiem standaryzacji usług 
publicznych, stąd też pozycja samorządu udowadniającego zaistnienie po-
wyższych przesłanek jest niezwykle trudna. Niestety nie udało się stworzyć 

88 J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa…, s. 25. 
89 M. Stec, A. Krzywoń, Zasada adekwatności finansowania samorządu teryto-

rialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Samorząd – finanse 
– nadzór i kontrola, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013, s. 81.

90 Por. wyrok TK z 3 września 1996 r., K. 10/96, OTK ZU 1996, nr 4, poz. 33; wyrok 
TK z 24 marca 1998 r., K. 40/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 12; wyrok TK z 29 lutego 2000 r., 
31/98, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 6.
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mechanizmu podziału dochodów publicznych, który zapewniałby peł-
ne pokrycie wydatków dochodami własnymi. W tym znaczeniu samo-
dzielność finansowa samorządu jako synonim samofinansowania się nie 
istnieje, a dążenie do całkowitego zaprzestania wspierania finansowego 
samorządu przez państwo nie wydaje się być rozwiązaniem właściwym91.

Drugą kategoria zadań wykonywanych przez gminy są zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej, nakładane na j.s.t. ustawami. Zgodnie 
z art. 8 ust. 3 u.s.g., gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości ko-
niecznej do wykonania tych zadań. Praktycznie o „koniecznej” wysoko-
ści środków finansowych decyduje Minister Finansów i praktycznie po-
zostaje on w ciągłym sporze z strona samorządową, iż „środki konieczne” 
nie są środkami niezbędnymi – zdaniem samorządu, do odpowiedniego 
wykonania zadania. To, że samorządy dopłacają do wykonywania zadań 
zleconych jest sprawa oczywistą92. 

Obowiązująca jednak w Polsce sprawozdawczość nie pozwala samo-
rządom pokazywać rzeczywiście wydanych kwot na wykonywanie tych 
zadań. Takiego sprawozdania, w którym kwoty wydatkowane byłyby 
wyższe od kwot otrzymanych, nie przyjąłby wstępnie żaden wojewoda.

Jak stosowana praktyka uniemożliwia jakiekolwiek rzetelne ustalenia, 
czy środki zostały przekazane w wysokości niezbędnej do wykonania na-
łożonego zadania, świadczy próba Miasta Łodzi ustalenia sposobu finan-
sowania wyborów ławników do sądów powszechnych.

Zgodnie z postanowieniem art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych93, wybory na ławników przygo-
towują gminy jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
Miasto Łódź wystąpiło do Wojewody Łódzkiego o dodatkowe środki 
na realizację zadania w roku 2015. W odpowiedzi Miasto zostało poin-
formowane, iż środki przyznawane co roku w ramach zadań zleconych 
(§ 2010) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie winny zostać wyko-
rzystane także na powyższy cel. Brak wydzielenia stosownego zadania 
przy jednoczesnym nowym podziale środków dla gmin (wskazanie od-
rębnych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
wynikającej z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewiden-
cji ludności oraz ustawy o  dowodach) utrudnia ustalenie przyznanych 
kwot na poszczególne cele, a co za tym idzie także ewentualnych braków 
środków na realizację zadania podstawowego. Jest to oczywiście jedna 

91 W. Gonet, Uwagi o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorial-
nego, „Finanse Komunalne” 2006, nr 1–2, s. 29. 

92 Przykładowo patrz: Komunikaty w sprawie działalności USC w Brzegu, gdzie 
burmistrz z powodu braku środków został zmuszony do ograniczenia funkcjonowa-
nia USC przez 2, 5 godziny dziennie: http://www.brzeg.pl/index.php?option=13&ctio-
n=news_show&news_id=1605 (dostęp 1.09.2015).

93 Dz.U. 2015, poz. 133.

http://www.brzeg.pl/index.php?option=13&ction=news_show&news_id=1605
http://www.brzeg.pl/index.php?option=13&ction=news_show&news_id=1605
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z metod radzenia sobie przez administrację rządową z brakiem wystar-
czających środków na zadania zlecone.

Nawet gdybyśmy założyli, że obowiązkiem władz samorządowych jest 
w takiej sytuacji wygospodarowanie nowych środków w drodze oszczęd-
ności, poszukiwania nowych metod pozyskiwania środków, czy bardziej 
racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi już środkami, 
to nie zawsze teza ta w zderzeniu z rzeczywistością może okazać się reali-
styczna. Może to być także kolejna przyczyna zwiększającego się zadłuże-
nia samorządów, co przekłada się na zwiększenie ryzyka w ich działalno-
ści rzutującego na przyszłą zdolność do realizacji podstawowych zadań94. 
Niewątpliwie z sytuacją, w której kwoty dotacji rządowych na realizacje 
zadań zleconych nie są urealnione nie należy się godzić. Regionalne izby 
obrachunkowe od dawna prezentują stanowisko, że dofinansowywanie 
zadań zleconych nie powinno następować z budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego. Dopiero jednak w 2014 roku, (choć tak napraw-
dę spór na linii rząd – samorządy i ich organizacje trwa od dziesięciu 
lat) samorządy ( niestety tylko te największe) pozbyły się pewnych obaw 
i bardziej zdecydowanie składają skargi do sądów powszechnych o zwrot 
kwot niezapłaconych za realizacje zadań z zakresu administracji rządo-
wej95 lub do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności 
określonych przepisów nakładających nowe zadania na samorząd bez 

94 M. Stec, A Krzywoń, Zasada...
95 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie o syg. akt II C 322/09 z 18 czerw-

ca 2014 r. zasądzono na rzecz samorządu województwa mazowieckiego kwotę  
822 320,67 zł wraz z odsetkami. Wojewoda wniósł w tej sprawie apelację (sprawa 
o syg. akt I ACa 1505/14); 16 grudnia 2014 r. województwo mazowieckie wystąpi-
ło do SO z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu 
o zwrot 24 600 074, 89 zł wydatkowanych na realizacje zadań zleconych w latach 
2007–2013 (syg. akt II C983/14); 4 września 2015 r. Województwo mazowieckie wy-
grało przed Sądem Apelacyjnym spór ze Skarbem Państwa o kwotę 1,846 mln zł. 
Sprawa ma ciekawe podłoże prawno-logiczne – wojewoda mazowiecki przyznał do-
tację na zrealizowane zadania z zakresu gospodarki wodnej, dotacja wpłynęła na 
konto urzędu marszałkowskiego w dniu 31 grudnia 2012 r., na konto Mazowieckiego 
Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej wpłynęła 2 stycznia 2013 r. Zgodnie z prze-
pisami ustawy o finansach publicznych musiała zostać zwrócona jako dotacja nie-
wykorzystana w roku 2012. Ponieważ nie uregulowano, faktur urząd marszałkowski 
zwrócił się do wojewody mazowieckiego o ponowne przekazanie powyższych środ-
ków. Wojewoda i minister finansów odmówili wypłaty środków; w wyroku z 8 marca 
2012 r. – syg. akt I ACa 770/11 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził, że uszczer-
bek majątkowy, jakiego doznała j.s.t. poprzez wydatkowanie własnych środków na 
zadania zlecone, stanowi stratę w rozumieniu art. 361 par. 2 k.c . Powództwo zosta-
ło oparte na art. 471 k.c. Wskutek katastrofy budowlanej zapory na rzece marszałek 
województwa podlaskiego poniósł koszty 1,9 mln zł. Wojewoda zwrócił 1,1 mln zł 
i pomimo wielokrotnych interwencji marszałka pozostałej kwoty nie wyrównał. Sąd 
zasądził żądana kwotę 0,8 mln zł – podaję za: Zadania zlecone. Mazowsze – rząd 1:0, 
„Gazeta Prawna” 2015, 16 IX, s. C2–C3. 
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przekazywania koniecznych środków. Sądownictwo powszechne w spra-
wach o nieadekwatność finansowania zadań zleconych, jak się wydaje, 
przyjęło ostatecznie stanowisko, że art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego stanowi samodzielną podstawę prawną 
roszczenia, jeżeli przekazana dotacja celowa nie zapewnia pełnego i ter-
minowego wykonywania zadań zleconych, bez potrzeby odwoływania 
się do art. 417 k.c.96. Zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o dochodach j.s.t., 
w przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5 jednostce 
samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia w postępo-
waniu sądowym należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysoko-
ści ustalonej jak dla zaległości podatkowych. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 20 lutego 2015 r. uznał, że dotacja celowa, o której mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy o dochodach. jest dotacją o charakterze obligatoryjnym i jedną 
z niewielu, wobec których ustawodawca wprost sformułował zasadę ade-
kwatności. Oznacza to, że dotacja winna być tak wyliczona, aby przekaza-
ne środki umożliwiały pełne i terminowe finansowanie wykonania zadań 
zleconych

VIII. Konstytucja w art. 165 ust. 1 traktuje własność komunalną jako 
gwarancję osobowości prawnej samorządu, w szczególności jako gwa-
rancję podmiotowości prawnej gmin97. W  świetle przepisów rozdziału 
VII Konstytucji własność komunalna musi być przede wszystkim po-
strzegana jako instrument realizacji zadań publicznych i ochrona intere-
sów zbiorowych społeczności lokalnej – art. 163 Konstytucji. Przenika-
nie się sfery imperium i dominium w działalności samorządu rzutuje na 
kształtowanie się granic własności komunalnej gwarantowanej w art. 165 
Konstytucji, jak i wskazuje, że ocena możliwości realizacji zadań publicz-
nych wymaga uwzględnienia własności i praw majątkowych pozostają-
cych w dyspozycji j.s.t.98 Wykorzystywanie własności komunalnej w celu 
wykonywania zadań publicznych sprawia, że pozycja jednostki samorzą-
du terytorialnego jako podmiotu własności różni się od sytuacji podmio-
tów prywatnoprawnych. Nie można nie dostrzegać podstawowych różnic 
między pozycją prawną osoby fizycznej, jak i prawnej prawa prywatnego 
a konstytucyjnym statusem gminy jako publicznej osoby prawnej, spra-
wującej władzę publiczną w zakresie powierzanych jej zadań99. Odmien-
ny status osób prawa prywatnego (fizycznych i prawnych) i osób prawa 
publicznego (gminy) determinuje charakter praw i wolności przyznanych 

96 Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2015 r. – syg. akt V CSK295/14; wyrok Sadu 
Najwyższego z 10 lutego 2012 – syg. akt II CSK 195/11.

97 W wyroku z 12 kwietnia 2000 r, K. 8/98, OTK ZU nr 3/2000, poz. 87.
98 Wyrok TK z 25 listopada 2003 r., K. 37/02, OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 96.
99 Wyrok TK z 29 maja 2001 r., K/01; postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05.
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im na mocy Konstytucji. Na gruncie Konstytucji można mówić o zróżni-
cowanym zakresie ochrony praw do własności osób fizycznych lub osób 
prawnych prawa prywatnego oraz ochrony prawa własności gminy100.

Zatem ocena, czy dana regulacja spełnia warunek usprawiedliwionej 
ingerencji w sferę samodzielności gminy, nie może być dokonana bez wy-
kładni odwołującej się do celu i aksjologii ustawy wprowadzającej ogra-
niczenia101. Ta teza została przechwycona przez sądy administracyjne, 
które poszły nieco dalej w „interpretowaniu samodzielności”. W jednym 
z orzeczeń sąd administracyjny zauważył, że „zakres i treść tej samodziel-
ności można ustalić dopiero za pomocą wykładni odniesionej do kon-
kretnej sytuacji”102.

IX. We współczesnej polskiej doktrynie prawa samorządowego, ale rów-
nież w ustawodawstwie, znajdujemy odwołanie się do poglądów cha-
rakterystycznych dla okresu międzywojennego, zarówno tych których 
rzecznikiem był J. Panejko widzący w samorządzie zdecentralizowną ad-
ministrację103, jak i poglądów T. Bigo wiążącego samorząd z koncepcją 
naturalistyczno-państwową104.

Musimy mieć świadomość, że budujemy samodzielność samorządu 
terytorialnego w ramach tzw. koncepcji samorządu państwowego. W tym 
podejściu samorząd stanowi formułę decentralizacji administracji pu-
blicznej, czyli element architektury państwa ograniczającego w ten spo-
sób dawniejszy scentralizowany system władzy publicznej. To oznacza 
w istocie traktowanie samorządu na zasadzie wyjątku i poszukiwanie dla 
wszystkich przejawów jego działalności, konkretnej ustawowej podstawy 
prawnej. To powinno mieć jednak miejsce tylko w sferze działań wład-
czych samorządu. Za sporem o realną treść domniemania zadań gminy 
stoi zatem podstawowy spór aksjologiczny i ideologiczny – o istotę wła-
dzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym: czy jej podstawą 
jest demokracja rozumiana jako samoorganizacja społeczeństwa, czy też 
traktowanie państwa w sposób etatystyczny jako podstawowego elemen-
tu organizacji społeczeństwa.

Pojęcie samodzielności samorządu w wielu przypadkach staje się fik-
cją prawną, między innymi poprzez celowe zabiegi ustawodawcze i stoso-
wanie w ustawodawstwie pojęć nieostrych. Oczywiście tego typu zabiegi 

100 Zob. wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K. 8/98, Dz.U. 2000, nr 28, poz. 352.
101 Zob. wyrok TK z dnia 4 maja 1998 r. K. 38/97 OTK ZU nr 3/1998, poz. 3; z 9 kwiet-

nia 2002 r., K. 21/01, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 17.
102 Wyrok NSA z dnia 4 lutego 1999 r., II SA/Wr 1302/97, OSS 2000, nr 3, poz. 77.
103 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934 (reprint 

Warszawa 1990).
104 T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, War-

szawa 1928, (reprint Warszawa 1990). 
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legislacyjne mają na celu nadanie konkretnym konstrukcjom prawnym 
większej elastyczności i niewątpliwie służą lepszemu stosowaniu prawa. 
Jednak z tego typu rozwiązaniami nader często możemy spotkać się na 
gruncie przepisów, które dotyczą gospodarki finansowej samorządu te-
rytorialnego, a więc obszaru funkcjonowania samorządu istotnego dla 
umacniania jego samodzielności. Samo pojęcie gospodarki finansowej 
nie jest na gruncie polskiego prawa zdefiniowane. W praktyce pojęcie to 
najczęściej stosuje się w wąskim znaczeniu jako działalność w zakresie 
gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.

Można postawić tezę, że stosowanie pojęć nieostrych w przypadku sa-
morządowej gospodarki finansowej ma na celu zmuszenie samorządu do 
większej partycypacji w finansowaniu zadań publicznych, które w wielu 
przypadkach pozostają zadaniami administracji rządowej105, a w przy-
padku gmin służy wspomaganiu finansowemu realizacji zadań powiatu 
lub województwa.

Inną przyczyną, która wpływa również na nie najlepszą ocenę prze-
strzegania zasady samodzielności w praktyce jest pewna nieumiejętność 
spojrzenia na prawo samorządowe na tle całego systemu prawa. Najlep-
szym tego przykładem są problemy, jakie w tym zakresie wyłaniają się na 
tle interpretacji ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z literalnym brzmie-
niem art. 17 ust. 3 tej ustawy gmina ma prawo i obowiązek zapewnić 
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka do szkoły albo 
do zwrotu kosztów jego przejazdu środkami komunikacji publicznej, gdy 
mieszka ono w obwodzie szkoły. Rozumowanie a contrario wskazywało-
by, że takiego obowiązku gmina nie posiada, gdy dziecko mieszka w innej 
gminie. Z samej ustawy wynika, że intencją ustawodawcy było ograni-
czenie możliwości finasowania przewozów dziecka, gdy jest ono miesz-
kańcem innej gminy. Jeżeli spojrzymy na ten problem – jak zauważa sąd 
administracyjny – przez pryzmat Konstytucji i wynikającej z niej zasady 
równości, prawa wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko, a także 
Konwencji o Prawach Dziecka, to stosując wykładnię prokonstytucyjną, 
celowościową i systemową musimy uznać, że żądania rodziców zapew-
nienia bezpłatnego transportu i opieki nad dzieckiem są uzasadnione106. 
Czy jednak żądania bezpłatnego transportu dziecka dotyczą tylko prze-
wozu do szkoły znajdującej się w sąsiedniej gminie, czy mogą dotyczyć 

105 Ustawa o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zm.) 
w art. 2 ust. 2 stwierdza, że j.s.t. mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój spor-
tu kwalifikowanego. Ustawa z 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U., Nr 226,  
poz. 1675 ze zm.) w art. 4 stanowi „organy administracji rządowej i jednostki samorzą-
du terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju 
kultury fizycznej”.

106 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 sierp-
nia 2015 r., syg. akt I SA/Rz 699/15. 
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bezpłatnego transportu do szkoły znajdującej się w gminie w innym wo-
jewództwie? Nie próbując odpowiedzieć na to pytanie (bo odpowiedź 
jest oczywista) ograniczę się tylko do stwierdzenia, że nie każde próby 
poprawiania przez sądy intencji ustawodawcy i szukanie „ducha ustawy” 
prowadzi do racjonalnych rozwiązań.

Od wielu już lat trudno w działalności legislacyjnej parlamentu mówić 
o wizji prawa samorządowego. Nowe konstrukcje prawne są wymuszane 
przez okoliczności polityczne i ekonomiczne. Znaczą rolę w tej ostatniej 
sytuacji odgrywa działalność „legislacyjna” Ministerstwa Finansów. Tra-
dycją niejako polskiego ustawodawstwa w tym zakresie staje się przed-
stawianie projektów ustaw bez pogłębionej analizy ekonomicznej – co 
szczególnie w przypadku samorządu rodzi dalsze kłopoty. To, że takie 
rozwiązania przyjmowane są w pośpiechu nie pozwala spokojnie zasta-
nowić nad konstrukcją norm, jakie mogą być tworzone w oparciu o pro-
jektowane przepisy. Pośpiech legislacyjny powoduje, że w wielu przypad-
kach świadomie przyjmowane i uchwalane są rozwiązania dwuznaczne 
lub z sobą sprzeczne107.

Na ograniczoną samodzielność samorządu wpływa również niesta-
bilność legislacyjna oraz brak szybkiej reakcji parlamentu na problemy 
samorządu108 – przykładowo tylko w ostatnim okresie: perypetie legisla-
cyjne z ustaleniem indywidualnego wskaźnika długu każdej j.s.t., noweli-
zacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozwiązanie 
problemu tzw. subwencji wyrównawczej („janosikowego”), są najlepszym 
tego przykładem.

Od 1990 roku zakres zadań realizowanych przez samorządy wykazu-
je stale tendencję rosnącą i niewątpliwie proces ten ma charakter ustro-
jowy. Następuje to w oparciu o system niewydolny ekonomicznie, przy 
braku rzeczywistej systemowej reformy finansów publicznych. Kwestia 
finansów publicznych to kwestia nas wszystkich, a nie tylko władz sa-
morządowych. Na te problemy ustrojowo-polityczne nakłada się brak 
adekwatności finansowania do realizowanych zadań publicznych – dość 
powszechne jest przekonanie, że samorządowi przekazywane są zadania, 
z którymi administracja rządowa sobie nie radzi. Sytuacja finansowa sa-
morządu nie może być jednak rozpatrywana w oderwaniu od sytuacji 
finansowej państwa. Poszukiwanie nowych dochodów dla samorządu 
niewątpliwie od strony politycznej spotka się z zarzutem nadmiernego 

107 Patrz: dyskusje w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na 
temat tzw. procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w gospodarce samorządu, po-
stanowienia ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które dopuszczały istnienie ujemnej 
rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

108 Por. R.P. Krawczyk, Funkcja informacyjna Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych, [w:] R.P. Krawczyk, M. Stec 
(red.), Samorząd – finanse – nadzór i kontrola, Warszawa 2013, s. 283–319. 
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fiskalizmu. Stąd też rzadko wraca się do pomysłów z powszechnym po-
datkiem katastralnym od wartości nieruchomości, czy też nie analizu-
je się w wystarczającym stopniu wysokości ukrytych opłat (tzw. opłaty 
przesyłowej, abonamentowej) w cenach energii i gazu, które z powodze-
niem w części mogłyby zwiększyć dochody j.s.t. Podobnie zakończyła się 
dyskusja z tzw. PIT komunalnym109. 

Problemem, który rzutuje na pojmowanie samodzielności samorządu 
terytorialnego jest również ignorowanie głosu obywateli – widać wpływ 
poprzedniego systemu. Dążenie do rzeczywistego samorządzenia w j.s.t. 
powinno zmienić stosunek władzy do inicjatyw oddolnych – w chwili 
obecnej są one ignorowane a udział obywateli na sesjach rad jest złem ko-
niecznym, nie ma wysłuchań budżetowych, debaty budżetowej z udzia-
łem obywateli, większego wpływu ciał nieformalnych na kreowaną rze-
czywistość w gminach, występuje olbrzymie upolitycznienie samorządu, 
który został zawłaszczony przez główne partie polityczne. Umacnianie 
koncepcji samorządu państwowego bez rzeczywistego udziału obywateli 
oraz prób ich zainteresowania budowaniem społeczeństwa obywatelskie-
go nie jest koncepcją właściwą. Można mieć także wiele zastrzeżeń do 
sprawności zarządzania w wielkich miastach – dobór kadry kierowniczej 
następuje często w oparciu o zasadę łupów politycznych, czego potem 
wyraźnym efektem jest brak ekonomizacji działań. 

Dość skromny jest faktyczny zakres prawa miejscowego. Ustawodaw-
ca często niepotrzebnie zbyt kazuistycznie podchodzi do regulowania 
spraw technicznych związanych z wykonywaniem przez samorząd jego 
zadań. Na ogół odbywa się to poprzez akty rangi wykonawczej. Z punktu 
widzenia interesów samorządu, specyfiki poszczególnych jednostek te-
rytorialnych, regulacje powinny mieć raczej charakter ramowy, tak aby 
samorząd tworząc własne akty mógł dostosować sposób wykonywania 
zadania do własnych potrzeb. Niestety sztywne regulacje, moim zdaniem 
wkraczające w istotę samodzielności samorządu, nie pozwalają modyfi-
kować rozwiązań w taki sposób, aby były one dostosowane do warunków 
miejscowych. Szczególnie jest to widoczne w konstrukcjach prawnych 
dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji, spraw związanych 
z oświatą, warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, 
od środków transportowych, stanowiących regionalna pomoc inwesty-
cyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc 
na infrastrukturę sportową, pomoc na infrastrukturę lokalną.

109 Patrz: J. Łukomska, P. Swianiewicz, Polityka podatkowa władz lokalnych w Pol-
sce, Warszawa 2015. 
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Zgłaszanie kandydatów 
w wyborach samorządowych 
na poziomie gminy

Problematyka zgłaszania kandydatów w wyborach, w tym również wybo-
rach organów gminy, stanowi istotny element przesądzający o respekto-
waniu zasady wolnych wyborów we współczesnym państwie. Ma to rów-
nież istotny związek z szeroko rozumianymi zasadami powszechności 
i równości wyborów. Analizując tę problematykę z perspektywy powyż-
szych zasad, skoncentrować się trzeba przede wszystkim na ocenie, czy 
możliwości zgłaszania kandydatów pozwalają praktycznie każdemu na 
kandydowanie w wyborach do organów najniższego szczebla samorządu, 
a także na tym, czy obowiązujące regulacje nie powodują powstania nie-
równości pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w wyborach oraz nie 
wprowadzają barier, których realność pokonania jest możliwa tylko dla 
największych i najbogatszych ugrupowań politycznych. W niniejszym 
artykule skoncentruję się na ocenie obowiązujących rozwiązań kodeksu 
wyborczego pod kątem realizacji powyższych wartości, badając nie tylko 
sferę dogmatyczną, ale również, choć w ograniczonym zakresie, prakty-
kę ustrojową związaną z pierwszym zastosowaniem rozwiązań kodekso-
wych w wyborach samorządowych z 2014 r.

Podobnie jak i w innych elekcjach w Polsce, ustawodawca zdecydował 
w kodeksie wyborczym1, że zgłaszanie kandydatów w wyborach do rady 
gminy (miasta) oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma 
mieć charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja komite-
tu wyborczego, zaś drugim – zgłaszanie kandydatów przez tak utworzo-
ny komitet. Rozwiązanie to można uznać za nietypowe, dlatego że poza 
Polską podobne rozwiązania stosowane są w zasadzie marginalnie2. Jego 

1 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm., 
zwany dalej k.wyb. lub kodeksem.

2 Zob. J. Szymanek, Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wybor-
czym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 72–73.

Piotr Uziębło
Dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.05

k.wyb
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.05


Piotr Uziębło86

ratio legis wynika ze zróżnicowania podmiotów uprawnionych do zgła-
szania kandydatów, a tym samym tworzenia komitetów. Utworzone przez 
różne podmioty komitety stanowią byty prawne o zbliżonym charakterze, 
co może ułatwiać jednolite ich traktowanie w toku całego procesu wybor-
czego, w tym też na etapie prowadzenia kampanii wyborczej i jej finanso-
wania3. W efekcie wymóg formalny dający prawo zgłaszania kandydatów 
wyłącznie komitetom wyborczym, stanowi istotną wartość ustrojową.

W wyborach gminnych prawo do utworzenia komitetu wyborcze-
go przysługuje partiom politycznym, ich koalicjom, stowarzyszeniom 
i organizacjom społecznym oraz wyborcom. Tworzenie komitetów jest 
zróżnicowane i zależy od podmiotu, który je tworzy4, choć w każdym 
przypadku zawiadomienie właściwego organu o jego utworzeniu musi 
zostać dokonane najpóźniej do 70. dnia przed dniem wyborów, co sta-
nowi termin zawity, a jego przekroczenie zamyka drogę do wystawienia 
kandydatów w wyborach. 

Komitet wyborczy partii politycznej tworzy organ uprawniony do 
reprezentowania partii na zewnątrz, natomiast koalicyjny komitet wy-
borczy jest tworzony przez co najmniej dziesięć osób wskazanych przez 
organy partii tworzące koalicję. Do zawiadomienia należy też dołączyć 
informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika fi-
nansowego komitetu, a także nazwę i adres siedziby komitetu. Ponad-
to również załącza się odpis lub – w przypadku komitetu koalicyjnego 
– odpisy z ewidencji partii politycznych oraz treść umowy koalicyjnej 
oraz dane osobowe członków komitetu, odpisy ze statutu lub statutów 
wskazujące organy uprawnione do reprezentowania partii, dane osobowe 
pełnomocników i informację o przyjęciu przez nich pełnomocnictwa.

Inaczej wygląda zgłoszenie komitetów organizacji i stowarzyszeń5. Nie 
do końca precyzyjne jest określenie podmiotów, które mogą tworzyć ko-
mitety wyborcze organizacji. Kodeks wyborczy w art. 84 § 4 wspomina 
o stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, nie precyzując jednak 
ani tego, czy chodzi tu wyłącznie o stowarzyszenia rejestrowe, czy rów-
nież stowarzyszenia zwykłe, ani tego czym jest organizacja społeczna, co 
jest szczególnie istotne z racji braku prawnego uregulowania funkcjono-
wania tego typu podmiotów. Odpowiedź na to pierwsze pytanie została 
udzielona w art. 402 § 3 pkt 2, gdzie wyraźnie wskazano, że w przypadku 

3 Ibidem, s. 76.
4 Jak słusznie zauważają M. Czakowska i P. Raźny nie wpływa to na realizację za-

sady równych szans wyborczych, zob. M. Czakowska, P. Raźny, Konstrukcja prawna 
komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, „Studia BAS” 
2011, nr 3, s. 83.

5 Zgodzić się trzeba z J. Szymankiem, że możliwość tworzenia takich komitetów 
w wyborach lokalnych i regionalnych jest zasadna, realizując tym samym zasadę sa-
morządności, zob. J. Szymanek, op. cit., s. 101–102.
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komitetów wyborczych tworzonych przez stowarzyszenia zwykłe, po-
winny one załączyć oświadczenie organu nadzorującego, że wpłynęła do 
niego informacja o założeniu stowarzyszenia zwykłego. Nie ma więc wąt-
pliwości, że takie stowarzyszenia mogą również tworzyć komitety wybor-
cze. Natomiast w odniesieniu do innych organizacji społecznych przyjąć 
trzeba, że mogą nimi być wyłącznie organizacje, które posiadają osobo-
wość prawną, gdyż w przypadku innych podmiotów niż wspomniane 
stowarzyszenie zwykłe, do zawiadomienia musi zostać dołączony uwie-
rzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym takimi 
organizacjami społecznymi innymi niż stowarzyszenia mogą być np. fun-
dacje czy związki zawodowe6. Komitetem wyborczym takiego podmiotu 
jest jego organ uprawniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz. 
Organ ten powołuje również pełnomocnika wyborczego oraz pełno-
mocnika finansowego. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu powinno 
zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne 
PESEL takich pełnomocników, a także nazwę komitetu, adres jego siedzi-
by oraz numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest ujęta we właści-
wym rejestrze. Ponadto załącza się do niego, poza wskazanym powyżej 
odpisem z KRS lub oświadczeniem organu nadzorującego, oświadczenie 
obu pełnomocników o przyjęciu pełnomocnictwa i spełnieniu warunków 
stawianych pełnomocnikowi finansowemu, a także wyciąg ze statutu lub 
regulaminu działalności organizacji, który wskazuje organ upoważniony 
do jej reprezentowania.

Tworzenie komitetu wyborczego wyborców zależy od tego, na jakim 
obszarze komitet zamierza zgłaszać kandydatów. Jeśli zamierza on uczy-
nić to w więcej niż jednym województwie, komitet powinien być utwo-
rzony przez co najmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze. 
W przeciwnym wypadku wystarczy, że utworzy go co najmniej 5 wy-
borców7. To samo kryterium różnicuje liczbę koniecznych do załączenia 
podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu. W tym pierw-
szym przypadku niezbędne jest uzyskanie co najmniej 1000 podpisów 
wyborców, co jest wymogiem tożsamym z liczbą podpisów niezbędną dla 
zgłoszenia wniosku o wpis partii politycznej do ewidencji. Można więc 
stwierdzić, że stanowi to swoiste zrównanie wymogów stawianych komi-
tetom partyjnym i komitetom wyborczym wyborców. Niestety w przy-
padku wyborów samorządowych można to uznać za nieuzasadnione 

6 Jak zauważa B. Banaszak, dominującą rolę odgrywają tu komitety zakładane 
przez ochotnicze straże pożarne, zob. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, War-
szawa 2014, s. 600.

7 Regulacje przedkodeksowe wymagały co najmniej 5 wyborców dla utworzenia 
komitetu, bez względu na obszar, w którym komitet taki zamierzał wystawiać kandy-
datów, zob. art. 64f ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).
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uprzywilejowanie komitetów organizacji, szczególnie tych, które są two-
rzone przez stowarzyszenia zwykłe, które owych podpisów gromadzić 
nie muszą, mimo że ich minimalna liczebność obejmuje trzech członków. 
W przypadku komitetów wyborczych wyborców, które swoją aktywność 
wyborczą zamierzają ograniczyć wyłącznie do terytorium jednego woje-
wództwa poparcie dla ich utworzenia może być wyrażone przez podpisy 
co najmniej 20 wyborców. 

Podobnie jak inne komitety wyborcze, również komitet wyborczy 
wyborców musi powołać pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika fi-
nansowego, których dane osobowe wraz z nazwą komitetu ujmowane są 
w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu. Do zawiadomienia załącza się 
też powyższe, wymagane prawem podpisy osób popierających utworze-
nia komitetu, a także oświadczenie o utworzeniu komitetu oraz oświad-
czenia pełnomocników o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku peł-
nomocnika finansowego również oświadczenie o spełnieniu przez niego 
stawianych prawem warunków do pełnienia takiej funkcji. 

Warto dodać, że w przypadku, gdy komitet wyborczy wyborców za-
mierza zgłaszać jedynie kandydatów na radnych w gminie niebędącej 
miastem na prawach powiatu nie powołuje on odrębnego pełnomocnika 
finansowego, lecz jego obowiązki pełni pełnomocnik wyborczy. Komitet 
taki nie musi również zbierać podpisów wyborców popierających utwo-
rzenie komitetu. Wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, w której komitet taki 
oprócz kandydatów na radnych zamierza zgłosić również kandydatów na 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), gdyż wyjątek ten musi być rozu-
miany wąsko, zgodnie z dokonaną wykładnią językową. Gdyby bowiem 
ustawodawca chciał ów wyjątek rozszerzyć również na wybory organu 
wykonawczego, powinno to jednoznacznie wynikać z treści kodeksu. 
Niestety w praktyce ustrojowej zdarzały się przypadki, w których komisje 
wyborcze rejestrowały kandydatów w wyborach organu wykonawczego 
gminy, zgłaszanych przez komitety nieposiadające pełnomocnika finan-
sowego, i było to legitymizowane rozstrzygnięciami sądów, co w mojej 
ocenie trzeba ocenić negatywnie8. 

W przypadku spełniania wymogów formalnych zawiadomienia, Pań-
stwowa Komisja Wyborcza (PKW), względnie właściwy komisarz wy-
borczy, jeśli zgłoszenie ma dotyczyć komitetu wyborczego wyborców lub 
organizacji, który zamierza zgłaszać kandydatów wyłącznie na terenie 
jednego województwa9, wydaje, w ciągu 3 dni od jego doręczenia, posta-

8 Zob. postanowienie SO w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2014 r., I Ns 323/14, nie-
publ.

9 Takie rozwiązanie ma ułatwić funkcjonowanie niewielkich komitetów lokalnych 
i zapewnić im szanse podejmowania aktywności w tej mierze możliwie blisko obszaru 
ich działania.
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nowienie o przyjęciu zawiadomienia10. W przeciwnym wypadku organ 
wzywa pełnomocnika komitetu do usunięcia wad w terminie 5 dni. Jeśli 
wady te nie zostaną usunięte w terminie, wydawane jest postanowienie 
o odmowie przyjęcia zawiadomienia, które wraz z uzasadnieniem jest 
niezwłocznie doręczane pełnomocnikowi wyborczemu11. Ten ostatni 
może w terminie 3 dni od jego doręczenia złożyć skargę do Sądu Naj-
wyższego (w przypadku postanowienia PKW) albo do PKW (w przypad-
ku postanowienia komisarza wyborczego). Organy te rozpatrują sprawę 
w terminie 3 dni od wpłynięcia skargi i jeśli uznają skargę za zasadną, 
powoduje to obowiązek przyjęcia zawiadomienia przez właściwy organ 
(art. 404 i 405 k.wyb.). Postanowienie SN albo PKW rozpatrującego skar-
gę na postanowienie komisarza wyborczego ma charakter ostateczny 
i nie może być dalej zaskarżane. Rozstrzygnięcia komisarza wyborczego 
nie podlegają ocenie dokonanej przez niezawisły sąd, a tym samym do-
chodzi tu do naruszenia prawa podmiotowego, jakim jest niemożność 
zamykania drogi sądowej w sferze realizacji praw jednostki. Nie stało się 
dobrze, że pomimo licznych nowelizacji kodeksu wyborczego, ten prze-
pis nie został zmodyfikowany.

Utworzenie komitetu wyborczego nie oznacza zgłoszenia kandyda-
tów w wyborach samorządowych, lecz stanowi pierwszy krok do doko-
nania takich czynności. Kolejnym etapem staje się zgłaszanie list kan-
dydatów w wyborach do rady gminy (miasta), a także związane z tym 
ewentualne zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). Jednak bez utworzenia komitetu wyborczego dalsze działania 
nie byłyby możliwe, gdyż właśnie komitety posiadają monopol w sferze 
przedstawiania list kandydatów. Co specyficzne, polski ustawodawca 
przyjął, że nawet zgłoszenie wyłącznie jednego kandydata do rady gmi-
ny odbywa się w formie zgłoszenia listy, choć w przypadku miast na 
prawach powiatu nie ma prawnej możliwości zgłaszania pojedynczych 
kandydatów, gdyż lista kandydatów w okręgu nie może zawierać mniej 
niż 5 kandydatów12. Nie ma tu znaczenia liczba mandatów do obsadze-
nia w takim okręgu, który w skrajnym wypadku może obejmować aż 
10 mandatów.

10 Zob. postanowienie SN z dnia 23 października 2014 r., III SW 73/14, LEX 
nr 1537273.

11 Zgodnie ze stanowiskiem SN brak informacji umożliwiających identyfikację 
osoby popierającej utworzenie komitetu nie jest możliwy po upływie terminu do za-
wiadomienia o utworzeniu komitetu, zob. postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 2011 r., 
III SW 8/11, OSNP 2012, nr 11–12, poz. 150.

12 Może to utrudnić zgłaszanie list przez mniejsze komitety, zachęcając je, podob-
nie jak w wyborach sejmowych, do umieszczania na listach przypadkowych kandyda-
tów, zob. A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004, s. 110.

k.wyb


Piotr Uziębło90

Zgłoszenie listy kandydatów w wyborach do rady gminy musi zawie-
rać ustalone kodeksowo elementy. Zgodnie z art. 426 § 1 podaje się w nim 
„nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby, nazwę 
rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się 
zgłoszenia oraz nazwiska i imiona13, wiek oraz miejsce zamieszkania kan-
dydatów”14. Dodatkowo w zgłoszeniu można również wnieść „o oznacze-
nie kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub orga-
nizacji popierającej kandydata” (art. 426 § 6)15, przy czym fakt poparcia 
takiej kandydatury powinien zostać pisemnie potwierdzony przez wła-
ściwy statutowo organ partii lub organizacji. Załącznikami do zgłoszenia 
winny również być: dokument potwierdzający przyjęcie zawiadomienia 
o utworzeniu komitetu oraz pisemne oświadczenia kandydatów o wyra-
żeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do 
danej rady, zawierające imię kandydata, jego nazwisko, nazwisko rodo-
we, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer 
ewidencyjny PESEL, a także wskazanie jego przynależności do partii po-
litycznej16. Wszystko to powinno zostać opatrzone datą złożenia oświad-
czenia i własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku kandydatów 
będących obywatelami polskimi, a urodzonymi przed 1 sierpnia 1972 r. 
konieczne jest też załączenie oświadczenia lustracyjnego.

Jak już wspomniano, w miastach na prawach powiatu każda lista po-
winna zawierać co najmniej 5 kandydatów, nie więcej jednak niż dwukrot-
ność liczby mandatów obsadzanych w okręgu. W wyborach tych został 
przyjęty system kwot płci, co oznacza, że liczba kandydatów jednej z płci 
nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. 
Kwoty te są przyjmowane osobno dla każdej listy okręgowej zgłaszanej 
przez komitet. Niespełnienie powyższych warunków, po bezskutecznym 
upływie terminu na naprawienie takich wad, skutkuje odmową rejestra-
cji listy kandydatów. Kwoty płci nie obowiązują natomiast w pozostałych 
gminach, co jest w dużej mierze efektem występowania tam jednoman-

13 Powinny być to wszystkie imiona wskazane w dowodzie osobistym, zob. 
B. Dauter, Uwagi do art. 426, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisiele-
wicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, SIP LEX.

14 Kolejność kandydatów na liście ustala komitet.
15 Nazwa taka nie może jednak być więcej niż jedną nazwą lub jednym skrótem 

nazwy składającymi się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając w to spacje. 
16 Zgodnie z art. 426 § 3. „w przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii 

Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do pisemnej zgody kandydata na kan-
dydowanie dołącza się również: oświadczenie kandydata określające ostatni adres 
zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia; oświad-
czenie kandydata, że nie został pozbawiony prawa do kandydowania w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia oraz oświadczenie kandydata, że 
nie pełni on urzędu, który objęty jest zakazem łączenia funkcji”.
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datowych okręgów wyborczych17. W tych okręgach komitet może zgłosić 
bowiem listę kandydatów obejmującą wyłącznie jedną osobę w każdym 
okręgu. Nie zdecydowano się na wprowadzenie rozwiązania, które po-
wodowałoby konieczność zachowania minimalnej liczby kandydatów 
jednej płci wśród wszystkich kandydatów wystawianych przez jeden ko-
mitet w skali gminy. Regulacja taka byłaby stosunkowo łatwa do obejścia, 
chociażby poprzez uczestnictwo w wyborach części takich kandydatów 
z indywidualnych komitetów wyborczych o „satelickim” charakterze, 
a wspieranych przez ów komitet „główny”.

Zgłoszenie list kandydatów wymaga ich poparcia przez wyborców za-
mieszkałych na terenie gminy i ujętych w prowadzonym przez nią reje-
strze wyborców. W przypadku miast na prawach powiatów każda lista 
okręgowa musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 150 wyborców18, 
w pozostałych gminach – 25 wyborców, co jest liczbą niewielką, niebloku-
jącą dostępu do zgłaszania kandydatów przez mniejsze komitety. Można 
mieć zastrzeżenia, że ustawodawca nie przyjął zasady, że poparcie takie 
może być udzielane wyłącznie przez wyborców zamieszkałych w okrę-
gu, w którym owa lista ma być zgłaszana. W mojej ocenie jest to poważ-
ny błąd, gdyż w skrajnym przypadku żaden z wyborców zamieszkałych 
w danym okręgu nie wesprze listy, która zostanie później zarejestrowana. 
Wyborca może udzielać poparcia dowolnej liczbie list, zarówno zgłasza-
nych przez jeden komitet, jak również różne komitety i – co szczegól-
nie istotne – poparcie takie nie może być w żadnym wypadku wycofane. 
Poparcie wyrażane jest poprzez umieszczenie swojego własnoręcznego 
podpisu obok czytelnie wypisanego swojego nazwiska i imienia, adresu 
zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL19. Trzeba podkreślić, 

17 Podobnie M. Chmaj, Parytet płci w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. 
Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 205.

18 Zgodzić się trzeba ze zdaniem B. Banaszaka, że niższa liczba podpisów w wybo-
rach do rad miast na prawach powiatów niż do rady powiatu nie znajduje uzasadnie-
nia, zob. B. Banaszak, op. cit., s. 627–628.

19 Kodeks nie wskazuje jednoznacznie, co oznacza pojęcie adresu zamieszkania. 
Stąd też mogą pojawiać się wątpliwości, czy drobne braki, np. kodu pocztowego czy 
numeru mieszkania powinny stanowić o nieskuteczności udzielonego poparcia. PKW 
uznaje, że braki takie skutkują uznaniem poparcia za wadliwe. Dopuszczalne jest nato-
miast posłużenie się przez wyborcę nie oficjalną nazwą miejscowości, lecz „powszech-
nie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy”, Informacja Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kan-
dydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach nie-
będących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 
2014 r., ZPOW-703–114/14, http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/
informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-
sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miej-
skich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-
zarzadzone-na-dzien-16.html (dostęp 19.07.2015).

http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html
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że wszystkie te dane – poza podpisem – nie muszą być wypełnione przez 
samego wyborcę20. 

Kodeks określa również wymogi stawiane arkuszom do zbierania pod-
pisów, zwanymi wykazami podpisów. Winny one zawierać na każdej ze 
stron wykazu „nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę, numer 
okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana, nazwiska i imiona 
zgłaszanych kandydatów oraz adnotację: »Udzielam poparcia liście kan-
dydatów zgłaszanej przez ... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wy-
borczym nr ... (numer okręgu) w wyborach do Rady ... (nazwa rady) za-
rządzonych na ... (dzień, miesiąc, rok) «” (art. 427 § 4). Nie ma natomiast 
żadnych wymogów dotyczących trwałego zszycia ze sobą poszczególnych 
stron wykazu, co pozwala na zbieranie podpisów przez różne osoby, a do-
piero potem ich zbiorcze złożenie21. 

Procedura zgłaszania list kandydatów do właściwego organu wybor-
czego, jakim jest gminna (miejska) komisja wyborcza, nie jest specjalnie 
skomplikowana. Zgłoszenie listy wyborczej może być dokonane przez 
pełnomocnika wyborczego komitetu lub osobę przez niego upoważnio-
ną. Upoważnienie takie musi zostać dokonane w formie pisemnej, co po-
średnio wynika z brzmienia art. 428 § 3. Zgodnie z nim do zgłoszenia 
załącza się również upoważnienie wydane przez pełnomocnika wybor-
czego. Trudno sobie wyobrazić jego załączenie w innej formie, np. formie 
elektronicznej czy zapisu dźwiękowego, chociażby z racji trudności we-
ryfikacji, czy upoważnienie takie rzeczywiście zostało wystawione przez 
pełnomocnika. Potwierdzenie dokonania zgłoszenia dokonywane jest 
przez komisję, która na zgłoszeniu umieszcza datę i godzinę oraz liczbę 
porządkową jego wpływu.

Zgłoszenie takie musi zostać dokonane najpóźniej w 40. dniu przed 
dniem wyborów do godziny 24.00. Powinno ono spełniać wszystkie 
wcześniej wskazane wymogi, a także zawierać „dokument, wydany przez 
komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborcze-
go, z podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu zamiesz-
kania i numeru ewidencyjnego PESEL” (art. 428 § 2). W wypadku nie-
spełnienia owych wymogów komisja wyborcza po weryfikacji zgłoszenia 
list kandydatów wzywa osobę zgłaszającą listę do uzupełnienia braków 

20 Por. S. Kowalski, Karnoprawna ochrona wykazu podpisów wyborców w wybo-
rach samorządowych, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9, s. 76.

21 PKW wskazuje, że wykaz ten może być również drukowany dwustronnie, a tak-
że zawierać inne niż wskazane w k.wyb. informacje, o ile nie wprowadzają one wy-
borców w błąd, zob. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 
2014 r. dotyczące sporządzania wykazów podpisów poparcia dla zgłoszenia listy, 
ZPOW-703–712/14, http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samo-
rzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-
sprawie-wykazow-podpisow-poparcia-dla-zgloszenia-listy.html (dostęp 19.07.2015).

k.wyb
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-wykazow-podpisow-poparcia-dla-zgloszenia-listy.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-wykazow-podpisow-poparcia-dla-zgloszenia-listy.html
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-wykazow-podpisow-poparcia-dla-zgloszenia-listy.html
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w terminie 3 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy brakiem takim jest nie-
właściwa liczba podpisów osób popierających listę. W takim przypad-
ku dostarczenie dodatkowych podpisów jest możliwe wyłącznie wtedy, 
gdy nie upłynął jeszcze termin na zgłaszanie list kandydatów. Dlatego też 
dokonanie zgłoszenia tuż przed upływem 40-dniowego terminu niesie 
w sobie ryzyko, że jeśli część podpisów będzie złożona w sposób niewła-
ściwy, to komitet wyborczy zamknie sobie drogę do wystawienia kandy-
datów w takim okręgu22.

Nieuzupełnienie braków w terminie, uzupełnienie ich w sposób niewła-
ściwy lub też wystąpienie braków niesanowalnych23 zobowiązuje gminną 
komisję wyborczą do odmowy rejestracji zgłoszenia w całości lub też co 
do poszczególnych kandydatów. W tym ostatnim przypadku, występują-
cym wyłącznie w miastach na prawach powiatów, zarejestrowanie listy jest 
możliwe, o ile pozostanie na niej minimalna, wymagana kodeksem liczba 
kandydatów. Rozstrzygnięcie w sprawie rejestracji listy wyborczej albo jej 
odmowy dokonywane jest w formie uchwały, która wraz z uzasadnieniem 
niezwłocznie jest doręczana osobie zgłaszającej listę. Może ona, w terminie 
3 dni od daty jej doręczenia, wnieść odwołanie do komisarza wyborczego, 
który rozpatruje je w terminie 3 dni i wydaje postanowienie w sprawie od-
wołania. Postanowienie to nie jest ostateczne, gdyż jeśli uznaje ono odwo-
łanie za nieuzasadnione „osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wnie-
sienia skargi do PKW w terminie 3 dni od daty doręczenia postanowienia 
komisarza wyborczego. PKW rozpatruje skargę i wydaje postanowienie 
w terminie 3 dni. Od jej postanowienia nie przysługuje środek prawny” 
(art. 432 § 2). W konsekwencji, pomimo wystąpienia aż trójinstancyjności 
postępowania i w tym przypadku nie ma możliwości sądowej weryfikacji 
rozstrzygnięcia organów wyborczych, czego nie zmienia fakt, że organy 
odwoławcze mają charakter sędziowski24.

Brak wad w zgłoszeniu, względnie korzystne dla komitetu postanowie-
nie komisarza wyborczego lub PKW, skutkuje obowiązkiem niezwłocz-
nego zarejestrowania zgłoszonych list kandydatów w okręgu przez gmin-
ną (miejską) komisję wyborczą, która sporządza jednocześnie protokół 
rejestracji, który po jednym egzemplarzu doręczany jest osobie zgłasza-
jącej listę oraz właściwemu komisarzowi wyborczemu. Ponadto rejestracja 
listy rodzi zobowiązanie komisji do niezwłocznego przekazania oświad-
czeń lustracyjnych kandydatów do oddziałowego biura lustracyjnego  

22 Por. M. Bąkiewicz, System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle 
europejskim, Toruń 2008, s. 105.

23 Takim brakiem jest np. zgłoszenie listy kandydatów obejmującej mniej niż wy-
maganych ustawowo pięć nazwisk, zob. B. Dauter, Uwagi do art. 430, [w:] K.W. Cza-
plicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, 
Warszawa 2014, SIP LEX.

24 B. Banaszak, op. cit., s. 633.



Piotr Uziębło94

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania po-
szczególnych kandydatów.

Pewne odmienności dotyczą rejestracji kandydatów na wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta). Trzeba zwrócić uwagę, że nie ma możliwości 
zgłoszenia takiego kandydata bez rejestracji list kandydatów do rady 
gminy. Teoretycznie ma to sprzyjać posiadaniu przez organ wykonawczy 
popierających go radnych, jednak w praktyce może prowadzić do zablo-
kowania zgłaszania kandydatów rzeczywiście niezależnych, jak również 
do sztucznego zapełniania kandydatami list w wyborach do rady gminy, 
tylko po to, aby umożliwić komuś kandydowanie na wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Prawo zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) ma bowiem wyłącznie taki komitet wyborczy, który 
zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okrę-
gów wyborczych w danej gminie. Dodatkowo również w każdym z tych 
okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na rad-
nych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okrę-
gu25. Słusznie odbierane jest to przez doktrynę jako uprzywilejowanie 
dużych stronnictw politycznych26.

Inaczej wygląda sytuacja w wyborach przedterminowych niepowiąza-
nych z wyborami organu stanowiącego. Wybory takie nie wiążą kandy-
data z komitetem wyborczym wystawiającym kandydatów do rady gminy 
(miasta). Dlatego też kandydatura wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
musi zostać pisemnie poparta przez wyborców, których liczba zależy od 
liczby mieszkańców gminy. I tak w gminach do 5 tys. mieszkańców po-
parcie musi być wyrażone przez co najmniej 150 wyborców, w gminach 
do 10 tys. mieszkańców – 300 wyborców, w gminach do 20 tys. miesz-
kańców – 600 wyborców, w gminach do 50 tys. mieszkańców – 1500 
wyborców, w gminach do 100 tys. mieszkańców – 2 tys. wyborców, zaś 
w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 3 tys. wyborców. Podzie-
lając stanowisko ustawodawcy, że liczba podpisów powinna się zwięk-
szać wraz z liczbą mieszkańców gminy, mam jednak obawy, że przyjęcie 
rozwiązania szczeblowanego, sztywno zakreślającego ramy liczbowe, nie 
jest najszczęśliwsze. Stoję na stanowisku, że lepsze byłoby wprowadzenie 
procentowej liczby podpisów, najlepiej liczonej nie od mieszkańców, lecz 
wyborców, dodatkowo z pojawiającą się degresją, która zmniejszałaby 
wzrost wymaganej liczby podpisów wraz ze zwiększaniem się liczby wy-

25 W praktyce może to powodować problemy mniejszych komitetów, które nie są 
świadome konieczności łącznego spełnienia obu warunków, czego przykładem jest 
przypadek komitetu Gdynia dla Ludzi w wyborach z 2014 r.

26 M. Mączyński, Uniformizacja wyborów samorządowych w gminie? Dylematy 
ustrojowe i polityczne, [w:] Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, 
red. M. Stec i K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2010, s. 33.
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borców. Obecne unormowanie, szczególnie w gminach niewiele ponad 
dwudziestotysięcznych może prowadzić do konieczności uzyskania po-
parcia dla kandydatury na poziomie prawie 10% wyborców, co w mojej 
ocenie jest rozwiązaniem zbyt restrykcyjnym27.

Wymogi formalne stawiane zgłoszeniu są w zasadzie tożsame z wymo-
gami stawianymi zgłaszaniu kandydatów na radnych28. Jeśli zgłoszenie 
spełnia powyższe warunki, gminna (miejska) komisja wyborcza rejestruje 
kandydata niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia, jednocześnie doręcza-
jąc po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji osobie zgłaszającej kan-
dydata i komisarzowi wyborczemu. W przypadku odmowy zarejestrowa-
nia kandydata procedura odwoławcza jest analogiczna jak w przypadku 
odmowy rejestracji list w wyborach do organu stanowiącego gminy, czyli 
od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do komisarza wyborczego, 
a od jego postanowienia – ewentualnie również do PKW.

Podsumowując, kodeks nie stanowi istotnej, jakościowej zmiany 
w sferze zgłaszania kandydatów w wyborach organów: stanowiącego 
i wykonawczego w gminie. Nie zaszły bowiem istotne zmiany z punktu 
widzenia kształtu regulacji tej procedury. Można uznać, że cała proce-
dura zgłaszania kandydatów, zarówno w fazie tworzenia komitetów wy-
borczych, jak również rejestracji list wyborczych, nie narusza zasad rów-
ności szans wyborczych, jak również powszechności prawa wyborczego 
w aspekcie realizacji biernego prawa wyborczego29. Niemniej jednak 
niektóre rozwiązania nie są precyzyjne i powodują rozbieżności w prak-
tyce postępowania organów wyborczych, czego najlepszym przykładem 
była możliwość zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza) przez ko-
mitety, które nie posiadały wyodrębnionego pełnomocnika finansowego. 
Podobnie refleksji wymaga brak możliwości skorzystania z drogi sądo-
wej w procedurze przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu 
przez komisarza wyborczego oraz w toku rejestracji list kandydatów. 

27 Por. G. Kryszeń, Problematyka zgłaszania list kandydatów w świetle kodeksu 
wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, 
s. 183.

28 Różnicą jest jedynie obowiązek podania wykształcenia kandydata (art. 479 
§ 1 k.wyb.).

29 Świadczy o tym fakt, że w wyborach samorządowych utworzono 12 582 komi-
tety, z czego aż 12 133 komitety wyborcze wyborców, http://wybory2014.pkw.gov.pl/
pl/komitety/ (dostęp 23.07.2015). 

k.wyb
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/komitety
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Wpływ wprowadzenia  
jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach  
samorządowych na wyniki 
wyborów

Kodeks wyborczy uchwalony 5 stycznia 2011 r.1 wprowadził nowe zasady 
przeprowadzania wyborów do organów stanowiących gmin, które zosta-
ły po raz pierwszy zastosowane w wyborach samorządowych przepro-
wadzonych 30 listopada 2014 r. Podstawowa zmiana regulacji prawnej 
dotyczyła zmiany systemu wyborczego sensu stricto w wyborach rad-
nych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wcześniej obowiązują-
ce przepisy prawa wyborczego przewidywały, iż wyboru radnych w tych 
jednostkach samorządu terytorialnego dokonuje się przy zastosowaniu 
zasady proporcjonalności. Kodeks wyborczy wprowadził regułę, że za 
wyjątkiem rad miejskich w miastach na prawach powiatu radni będą wy-
bierani według reguły większości względnej w jednomandatowych okrę-
gach wyborczych (art. 415 i art. 418 § 1 k.w.). Konsekwencją tej decyzji 
prawodawcy było wprowadzenie zasady, że komitet wyborczy w każdym 
okręgu wyborczym może zgłosić tylko jednego kandydata na radnego 
(art. 425 § 1 i § 2 pkt 1 k.w.). 

Zmiana systemu wyborczego z proporcjonalnego na większościowy 
wymusiła liczną zmianę przepisów prawa wyborczego. Do najważniej-
szych kwestii w tym zakresie należą zagadnienia związane z: podzia-
łem jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, zasadami 
zgłaszania kandydatów, większym zróżnicowaniem rodzajów komitetów 
wyborczych, zasadami prowadzenia kampanii wyborczej czy chociażby 
zmianą reguł dotyczących finansowania wyborów, czy limitów wydat-
ków. Kwestie te, choćby częściowo, zostały już dostrzeżone w literaturze 

1 Dz.U. z 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.

Konrad Składowski
Dr hab., Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Konstytucyjnego
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.06
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przedmiotu2. Wszystkie z wymienionych zagadnień mogą stanowić in-
teresujący obszar dla analiz. Konkurowanie w wyborach do rad gmin 
komitetów o charakterze ogólnokrajowym z komitetami lokalnymi oraz 
pojedynczymi kandydatami niezależnymi pozwala stawiać pytania doty-
czące równości podmiotów uczestniczących w wyborach w szczególności 
z punktu widzenia zasady równości szans. Wśród wymienionych proble-
mów szczególnie interesująco prezentują się dwa.

Pierwszy wiąże się z wprowadzeniem nowego podziału na okręgi wy-
borcze w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienie to wydaje 
się być szczególnie ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, przez przy-
jęcie przez ustawodawcę bardzo dużego dopuszczalnego odchylenia od 
jednolitej normy przedstawicielstwa. Otóż art. 419 § 2 i 3 k.w. pozwala 
przy tworzeniu okręgów wyborczych na odstępstwa od jednolitej normy 
przedstawicielstwa w granicach od 50% do 149%. Oznacza to, że na tere-
nie gminy mogą występować obok siebie okręgi wyborcze, których liczba 
mieszkańców nawet trzykrotnie może różnić się od liczby mieszkańców 
pozostałych okręgów, co stawia pod znakiem zapytania zachowanie za-
sady równości materialnej wyborów. Warto zaznaczyć, iż w demokra-
tycznych systemach wyborczych zaleca się stosowanie bardziej rygory-
stycznych wymogów dotyczących tworzenia okręgów wyborczych3. Na 
marginesie warto podkreślić, że obowiązujące w Polsce w latach 1990–
1998 przepisy regulujące wybory do rad gmin pozwalały z uzasadnio-
nych względów na odstępstwa od jednolitej normy przedstawicielstwa na 
poziomie 20%4. Po drugie, zadanie stworzenia nowej struktury okręgów 
wyborczych ustawodawca powierzył radom gmin5. Radni zaś są żywot-
nie zainteresowani takim podziałem na okręgi wyborcze, który istotnie 

2 P. Bała, Problematyka prekampanii w wyborach samorządowych na szczeblu 
gminy, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3 (128), s. 57–66; G.Kryszeń, Problematyka zgła-
szania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna 
ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 159–193; J. Szymanek, Prawna regulacja 
komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, 
red. K.Skotnicki, Warszawa 2011, s. 71–111.

3 Dokument ten wskazuje, że odstępstwo od normy przedstawicielstwa nie powin-
no przekraczać 15%. Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych. Wytyczne i Raport 
wyjaśniający, przyjęte przez Europejską Komisję dla Demokracji przez Prawo (Komisję 
Wenecką) Rady Europy w lipcu 2002 r. www.pkw.gov.pl (dostęp 12.10.2015 r.).

4 Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. 
z 1990 r. Nr 16, poz. 96).

5 Stosownie do art. 419 § 2 i 3 k.w. podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice 
i numery ustala w drodze uchwały rada gminy (rada miejska) na wniosek wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta). W myśl art. 419 § 4 k.w. uchwałę rady gminy w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w da-
nej gminie, a także przekazuje niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

G.Krysze�
K.Skotnicki
http://www.pkw.gov.pl
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zwiększy ich szanse na sukces wyborczy. Korelacja tych dwóch czynników 
może prowadzić do tego, że struktura okręgów wyborczych nie będzie 
realizować zasady równości materialnej6. Co więcej, istnieje, także zagro-
żenie, że proces wytyczania granic okręgów wyborczych będzie w dużym 
stopniu poddany zjawisku geografii wyborczej. Oczywiście należyta oce-
na tej kwestii wymaga przeprowadzenia szczegółowych i bardzo szeroko 
zakrojonych badań empirycznych. Bez ich przeprowadzenia nie sposób 
wyciągnąć jednoznacznych wniosków, czy zasada równości materialnej 
wyborów jest właściwie realizowana w wyborach samorządowych. O ile 
badania takie można przeprowadzić w odniesieniu do wyborów parla-
mentarnych, w których liczba okręgów wyborczych nie przekracza 100 
jak np. w wyborach do Senatu7, o tyle podobny zabieg w odniesieniu do 
wyborów samorządowych jest oczywiście możliwy, lecz znacznie prze-
kroczyłby rozmiary przyjęte dla tego opracowania. Przede wszystkim 
z tego powodu, że wymagałoby to przebadania ponad 170 gmin z punktu 
widzenia struktury występujących tam okręgów wyborczych. Wziąwszy 
pod uwagę, że te 170 gmin należy pomnożyć przez 21 lub 23, gdyż tylu 
radnych wybiera się w gminach objętych badaniem, osiągamy liczbę, 
znacznie przekraczającą 3,5 tysiąca okręgów wyborczych. Tak więc jest 
to niezwykle interesujące zagadnienie, który dla bliższej analizy wymaga 
bardzo rozbudowanych badań.

Drugi ciekawy problem dotyczy analizy wpływu przyjęcia nowego sys-
temu wyborczego sensu stricto na podział mandatów. W swych rozważa-
niach skoncentruję się na tej właśnie kwestii, a więc na analizie wpływu 
nowego systemu wyborczego na podział mandatów w wyborach do rad 
gmin i miast, w których system proporcjonalny został zastąpiony syste-
mem większościowym. 

Badaniem objęte zostały 173 gminy, w których w wyborach do rad 
nastąpiła zmiana systemu wyborczego. Poza obszarem czynionych roz-
ważań pozostawiam więc te jednostki samorządu terytorialnego, których 
nie dotknęła zmiana systemu podziału mandatów, czyli miasta na pra-
wach powiatu oraz gminy poniżej 20 tys. mieszkańców. Uznałem, że jest 
to szczególnie interesująca kwestia badawcza, w szczególności w kontek-
ście ożywionej od momentu kampanii na urząd Prezydenta RP debaty na 
temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Analiza rozstrzygnięć 
wyborczych, jakie zapadły w wyborach samorządowych w 2014 r. może 
stanowić ważny element tej dyskusji.

6 Na problem ten zwrócono już uwagę w literaturze. Patrz: A. Cebula, Materialna 
równość wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, „Państwo 
i Prawo” 2015, nr 2, s. 65–69.

7 Patrz: K .Składowski, Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie 
wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, 
s. 286–291.
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Pierwszym problemem, który został poddany analizie, była ocena 
wpływu zmiany systemu wyborczego na liczbę zarejestrowanych komite-
tów wyborczych i zgłoszonych kandydatów. W badanych gminach liczba 
komitetów wyborczych, partii politycznych o zasięgu ogólnokrajowym, 
lokalnych komitetów wyborczych i komitetów pojedynczych, niezależ-
nych kandydatów była bardzo zróżnicowana8. Największa liczba zareje-
strowanych komitetów wyborczych wystąpiła w Lęborku i Gryfinie i wy-
nosiła 19, z tym, że na tak znaczną liczbę zarejestrowanych komitetów 
wpływ miało przede wszystkim to, że w miastach tych zarejestrowała się 
największa liczba kandydatów niezależnych, gdyż aż 11 w Legionowie 
i 7 w Gryfinie. Zresztą w większej części pozostałych gmin o dużej licz-
bie zarejestrowanych komitetów sytuacja jest podobna. To znaczy, że na 
liczbę zarejestrowanych komitetów wpływa istotnie liczba kandydatów 
niezależnych. W badanych gminach liczba komitetów biorących udział 
w wyborach wahała się od 2 do 19. Najczęściej jednakże mieściła się 
w przedziale między 9 a 11. W 77 gminach ze 172, czyli w blisko połowie 
badanych, liczba zgłoszonych komitetów mieściła się w tym przedziale. 
Przeprowadzona analiza nie pozwala na sformułowanie korelacji mię-
dzy wielkością gminy (z punktu widzenia liczby mieszkańców) a liczbą 
zgłoszonych komitetów wyborczych. Gminy, w których zarejestrowa-
na została największa jak i najmniejsza liczba komitetów to zasadniczo 
gminy między 20 i 35 tys. mieszkańców. W odniesieniu do kwestii licz-
by zgłoszonych komitetów wyborczych ciekawy jest przypadek gminy 
Lubliniec gdzie zostały zgłoszone jedynie dwa komitety wyborcze. Oba 
były to komitety lokalne związane z osobami kandydatów na burmistrza 
tej gminy. Tym samym o 21 mandatów ubiegało się jedynie 42 kandyda-
tów. Co ciekawe w poprzednich wyborach lokalnych przeprowadzonych 
w 2010 r. w Lublińcu startowało w wyborach 7 komitetów wyborczych 
z czego 4 lokalne, które zgłosiły łącznie 212 kandydatów na radnych. Wy-
daje się, że w Lublińcu lokalni działacze polityczni właściwie odczytali, 
że wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych jest korzyst-
ne dla najsilniejszych ugrupowań i dokonali konsolidacji lokalnej sceny 
politycznej dla jak najefektywniejszego wykorzystania efektu ordynacji 
większościowej. W Radzie miasta wyłonionej w wyborach w 2010 r. za-
siadali przedstawiciele 6 komitetów wyborczych, obecnie jedynie 2. Ko-
mitet burmistrza miasta w 2010 r. zdobył 7 mandatów i nie posiadał 

8 W tekście posługuję się konsekwentnie pojęciem „niezależny kandydat” na 
oznaczenie tych kandydatów, którzy zgłaszali swój komitet wyborczy, startując tyl-
ko w jednym okręgu wyborczym. Zdaję sobie rzecz jasna sprawę z faktu, iż na listach 
innych komitetów, które wystawiały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wybor-
czym, także znajdowali się kandydaci niezależni, lecz z braku lepszego określenia ter-
min „niezależny kandydat” zarezerwowałem dla komitetów, które zarejestrowały się 
tylko w jednym mieście lub gminie i wystawiły tylko jednego kandydata.
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samodzielnie większości w radzie miasta. W wyborach z 2014 r. jego ko-
mitet wprowadził do rady 13 radnych. W wyborach w 2010 r. komitet 
ten uzyskał 25,75% poparcia, a w wyborach w 2014 r. 55,46% poparcia. 
Można jednakże przypuszczać, że poziom uzyskana poparcia w wybo-
rach wynikał z faktu, że wyborcy nie mieli szerszej oferty i zmuszeni byli 
dokonywać wyboru spośród tylko dwóch komitetów wyborczych. Fre-
kwencja w 2014 r. wyniosła 34,49% natomiast w 2010 r. 45,9%. Jak widać, 
między kolejnymi wyborami nastąpił bardzo duży spadek frekwencji. 
Zdiagnozowanie powodów tego stanu rzeczy przekracza zakres tej pracy 
i jest zadaniem dla socjologów, a nie prawnika. Możliwe jednakże jest i to, 
że zacięta rywalizacja polityczna między dwoma środowiskami politycz-
no-społecznymi na terenie tej gminy doprowadziła do takiej polaryzacji, 
że inne środowiska oraz kandydaci niezależni uznali, że nie mają szans na 
zdobycie mandatu i nie wzięli udziału w głosowaniu, co mogło wpłynąć 
na zniechęcenie części wyborców do udziału w wyborach ze względu na 
ich przekonanie o braku satysfakcjonującej ich oferty wyborczej. W każ-
dym razie przypadek ten wskazuje, że oczekiwane przez zwolenników 
jednomandatowych okręgów wyborczych efekty zastosowania systemu 
mogą istotnie odbiegać od ich oczekiwań. 

Porównując liczbę zgłoszonych komitetów w wyborach samorządo-
wych w 2010 r. i 2014 r., można zaobserwować niewielki wzrost liczby 
zgłoszonych komitetów wyborczych w 2010 r. liczba ta wyniosła 12 511, 
natomiast w 2014 r. 12 549. Jest to wzrost poniżej 1%, co pozwala po-
stawić tezę, że zmiana systemu wyborczego w niewielkim stopniu, a być 
może w  ogóle, wpłynęła na zwiększenie liczby zgłoszonych komitetów 
wyborczych. Teza ta wydaje się być tym bardziej prawdopodobna, jeśli 
weźmie się pod uwagę fakt, iż w wyborach samorządowych w 2006 r. licz-
ba zarejestrowanych komitetów wyborczych wyniosła 13 207 a w 2002 r. 
27 704. 

W prawie wszystkich badanych gminach liczba lokalnych komitetów 
przewyższała liczbę komitetów zgłoszonych przez partie polityczne. Tyl-
ko w trzech gminach sytuacja była odwrotna. Były to: Chrzanów (4 ogól-
nokrajowe i 3 lokalne komitety), Świecie (4 ogólnokrajowe i 3 lokalne 
komitety), Włoszczowa (6 ogólnokrajowych i 5 lokalnych komitetów). 
Jedynie w czterech gminach partie polityczne w ogóle nie zgłosiły swoich 
kandydatów. Były to: Gostynin (3 lokalne komitety i 5 kandydatów nieza-
leżnych), Racibórz (5 lokalnych komitetów i 5 kandydatów niezależnych), 
Jawor (5 lokalnych komitetów i 1 niezależny kandydat) oraz wspomniany 
już Lubliniec (2 lokalne komitety). Przy czym tylko w 10 gminach swoich 
kandydatów zarejestrowało więcej niż 4 komitety o zasięgu ogólnokra-
jowym. Warto jednakże pamiętać, że część partii politycznych w niektó-
rych gminach nie decydowała się na zgłaszanie samodzielnie komitetów 
wyborczych, lecz na udzielenie poparcia jakiejś lokalnej inicjatywie 
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politycznej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w województwie mazo-
wieckim powstał komitet regionalny, który zgłosił swoich kandydatów na 
obszarze kilku gmin, chociaż nie w każdej gminie Mazowiecka Wspól-
nota Samorządowa zgłaszała kandydatów we wszystkich okręgach wy-
borczych. W jednej z gmin zarejestrowała tylko jednego kandydata. Tym 
niemniej w wielu miejscach zdobyła mandaty. 

Kandydaci wystawieni w wyborach przez komitety partii politycznych 
o zasięgu ogólnokrajowym zdobyli w badanych gminach łącznie 1204 
mandaty, natomiast kandydaci komitetów lokalnych 2436 (w tym 81 kan-
dydaci niezależni). Jeśli pominąć fakt, że niekiedy lokalne komitety są ści-
śle związane z ogólnokrajowymi partiami politycznymi, to prawie dwu-
krotnie większa liczba mandatów jaką zdobyły w minionych wyborach 
samorządowych wskazuje, że w lokalnych społecznościach umacniają się 
środowiska społeczno-polityczne, które nie znajdują oparcia w struktu-
rach partyjnych. Nie jest to jednak zjawisko nowe i w związku z tym nie 
należy go łączyć ze zmianą systemu wyborczego. Sytuacja ta jest zresztą 
widoczna już od dłuższego czasu i jak sądzę walnie przyczyniło się do 
tego wprowadzenie zasady bezpośrednich wyborów prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów. Bowiem duża część komitetów lokalnych, to komitety, 
które w wyborach samorządowych oprócz kandydatów na radnych zgła-
szały także kandydatów na prezydenta lub burmistrza. Zresztą najwięcej 
mandatów, spośród tych zdobytych przez komitety lokalne, to mandaty 
zdobyte przez te komitety, które odniosły sukces w wyborach organów 
wykonawczych gmin lub których kandydaci przechodzili do drugiej tury 
wyborów prezydentów lub burmistrzów. Komitety wyborcze, które od-
niosły sukces w wyborach prezydentów i burmistrzów z reguły osiągały 
również dobry, a niekiedy nawet bardzo dobry, wynik w wyborach do rad 
gmin. Na 3682 mandaty, które były do obsadzenia w omawianych wy-
borach, 1319 mandaty zdobyły wspomniane komitety. Przy czym należy 
podkreślić, że wśród tych komitetów były także komitety ogólnokrajo-
wych partii politycznych. 

W wielu miastach komitety, który wygrały wybory prezydenckie wy-
grywały także wybory do rad gmin, w niektórych przypadkach osiągając 
większość bezwzględną, a bardzo często uzyskując tak znaczącą liczbę 
mandatów, że zbudowanie koalicji większościowej nie nastręczało więk-
szych trudności. W 80 spośród 173 przeanalizowanych gmin jeden ko-
mitet wyborczy spośród uczestniczących w wyborach zdobył większość 
mandatów w radzie gminy. Przy czym w 70 przypadkach były to komitety 
wyborcze, które wygrywały wybory na urząd prezydenta lub burmistrza9. 

9 Przypadki, gdy komitet prezydenta lub burmistrza nie zdobył żadnego mandatu 
lub ich znikomą liczbę (1 lub 2) także miały miejsce w wyborach w 2014 r., lecz było to 
zjawisko sporadyczne. Dotyczyło to takich gmin jak Gorlice czy Nowy Targ.
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W 8 przypadkach zwycięstwo to było wręcz całkowite, gdyż wspomniane 
komitety zdobywały od 90 do 100% mandatów. Co istotne, sukces ten 
wynikał nie tylko ze skali udzielonego przez wyborców poparcia dla kan-
dydatów rekomendowanych przez prezydenta lub burmistrza gminy, lecz 
także z logiki systemu większościowego, który bezwzględnie faworyzuje 
najsilniejszy komitet wyborczy. Szczególnie w sytuacji, gdy konkuruje 
z nim kilka innych komitetów, a nie jeden silny konkurent. Miasta w, któ-
rych doszło do takiej sytuacji, wskazane zostały w tabeli 1. 

Gmina l.m.w g. l.z.m. % poparcia l.z.k.
Kutno 21 21 38,66 10
Lubin 22 23 55,05 12
Nowa Sól 19 21 52,97 9
Stalowa Wola 19 21 37,19 9
Tarnowskie góry 21 23 46,99 6
Tomaszów Maz. 21 23 34,21 8
Trzebnica 20 21 55,11 7
Września 19 21 38,66 7

Tabela 1. Miasta, w których komitety wyborcze uzyskały ponad 90% mandatów 
w radach miast

l.m.w.g. – liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do rady miasta
l.z.m. – liczba zdobytych mandatów prze jeden komitet

l.z.k. – liczba zgłoszonych komitetów wyborczych w gminie

Jak widać z przedstawionych danych, aż w czterech gminach na osiem 
uzyskanie ponad 90% mandatów do rady miasta było możliwe mimo po-
parcia dla kandydatów komitetu nie przekraczającego 40%. Ocenę roz-
strzygnięć wyborczych, które zapadły w tych gminach warto porównać 
z wynikami wyborów, które miały miejsce w 2010 r., gdy obowiązywał 
w nich inny system wyborczy. W większości analizowanych gmin zwycię-
stwo w wyborach prezydenckich odnieśli ci sami kandydaci, którzy wy-
grali wybory w 2014 r. Jedynie w Tomaszowie Mazowieckim i Stalowej 
Woli dotychczasowi prezydenci ponieśli porażki. W obu tych miastach 
wybory w II turach wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Jednak-
że ich zwycięstwo nie jest aż tak dużym zaskoczeniem, gdyż w obu tych 
miastach poparcie dla tej partii w kolejnych wyborach utrzymuje się na 
wysokim poziomie. W wyborach do rad gmin Tomaszowa Mazowieckie-
go i Stalowej Woli przeprowadzonych w 2010 r. najwięcej głosów poparcia 
i najwięcej mandatów zdobyły listy Prawa i Sprawiedliwości. Można więc 
uznać, że spektakularne sukcesy w wyborach do rad gmin w sześciu z po-
śród ośmiu omawianych gmin są pochodną wysokiej oceny jaką wyborcy 
wystawili dotychczasowo urzędującym prezydentom i burmistrzom. Jest 
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to tym bardziej uzasadnione, że prawie wszyscy odnieśli zwycięstwo już 
w I turze wyborów. Wyjątkiem w tej mierze jest gmina Tarnowskie Góry, 
w której miała miejsce druga tura wyborów. Drugie tury odbyły się także 
w miastach, w których nastąpiła zmiana władzy wykonawczej gminy czyli 
w Tomaszowie Mazowieckim i Stalowej Woli. Warto jednakże pamiętać, 
że wybory rady nie są tym samym co wybory prezydenta miasta, choćby 
ze względu na fakt, że odbywają się w mniejszych okręgach wyborczych 
lecz także ze względu na odmienne zadanie jakie ustawodawca stawia 
przed tymi organami jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach 
w 2010 r. w wyborach do rad gmin największą liczbę mandatów zdobyły te 
same komitety wyborcze, które odniosły tak spektakularny sukces w wybo-
rach w 2014 r. Jednakże skala tego zwycięstwa była zdecydowanie mniejsza 
w Kutnie (11 mandatów), Lubinie (16 mandatów), Trzebnicy (11 manda-
tów) i Nowej Soli (13 mandatów). Komitety prezydentów uzyskały wpraw-
dzie większość w radach gmin lecz skala zwycięstwa nie była tak przytła-
czająca jak w 2014 r., co pozwoliło innym komitetom wyborczym także na 
wprowadzenie swoich przedstawicieli do rady. Warto porównać procen-
towe poparcie, jakie uzyskali łącznie kandydaci reprezentujący wskazane 
komitety w wyborach do rad gmin w 2010 i 2014 r. W większości analizo-
wanych przypadków komitety wyborcze w wyborach w 2014 r. zwiększyły 
poziom swojego poparcia w porównaniu do roku 2010. Jednakże wzrost 
ten nie przyniósłby takiego sukcesu gdyby wybory przeprowadzone zostały 
według ordynacji proporcjonalnej. Jedynie w Kutnie poparcie dla komitetu 
prezydenta spadło. W 2010 r. wyniosło ono 44,72% a w 2014 r. 38,66%. 
Przypadek ten wyraźnie wskazuje na pewne „ryzykowne” z punktu widze-
nia reprezentatywności wybieranego organu konsekwencje systemu więk-
szościowego. Otóż Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego 
w 2010 r. przy blisko 45% poparciu zdobył 11 mandatów a w 2014 r. przy 
poparciu o 6pkt. proc. niższym – 21 mandatów. Jednocześnie w 2010 r. ko-
mitet wyborczy PiS przy 15% poparcia uzyskał 4 mandaty a w roku 2014 r. 
21-procentowe poparcie nie dało PiS żadnego przedstawiciela w radzie gmi-
ny. Z punktu widzenia skuteczności sprawowania władzy różnice występu-
jące w rozstrzygnięciach wyborczych w analizowanych przypadkach nie są 
aż tak spektakularne. Komitety „prezydentów” albo osiągały samodzielnie 
większość w radzie gminy, albo uzyskiwały tyle mandatów, że większość 
tę mogły łatwo zbudować. Jednakże z punktu widzenia reprezentatywno-
ści wybieranego organu opisana sytuacja rodzi poważne wątpliwości. Tym 
bardziej, że rada gminy winna stanowić, w większym stopniu, niż ma to 
miejsce w przypadku parlamentu, jak najwierniejsze odzwierciedlenie 
zróżnicowanych interesów lokalnych. Szczególnie, że działanie organu wy-
konawczego gminy nie jest tak ściśle uzależnione od posiadania większości 
w radzie, jak skuteczne funkcjonowanie rządu związane jest z posiadaniem 
większości parlamentarnej. 
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To zaburzenie reprezentatywności rad gmin wybieranych w wyborach 
większościowych ilustrują także przykłady gmin, w których komitety 
prezydentów lub burmistrzów uzyskały większość w radzie gminy przy 
stosunkowo niewysokim procentowym poparciu. Przykłady takich sytu-
acji zamieszczone zostały w tabeli 2.

Gmina l.m.w g. l.z.m. % poparcia l.z.k.
Bełchatów 23 15 27,78 10
Kędzierzyn Koźle 21 13 17,21 15
Mielec 21 13 24,98 11
Myszków 21 11 27,65 10
Oleśnica 21 11 24,98   9
Piaseczno 23 12 23,72 14
Staszów 21 11 26,70 14
Wyszków 21 12 26,23 13

Tabela 2. Gminy, w których komitety wyborcze prezydentów lub burmistrzów 
gmin zdobyły większość w radzie gminy, zdobywając poparcie nie przekraczające 

30% ważnie oddanych głosów.
l.m.w.g. – liczba mandatów do obsadzenia w radzie gminy

l.z.m. – liczba zdobytych mandatów przez komitet prezydenta lub burmistrza
l.z.k. – liczba zgłoszonych komitetów wyborczych w gminie

Na pierwszy rzut oka można by uznać, że wpływ na takie rozstrzygnię-
cia wyborcze miał fakt, że we wskazanych gminach zarejestrowanych zo-
stało wiele komitetów wyborczych. Jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że w badanych gminach o najwyższej liczbie zgłoszonych komitetów wie-
lu było kandydatów niezależnych to, okaże się, że w gminach tych liczba 
zarejestrowanych komitetów wyborczych odpowiadała średniej krajowej, 
czyli między 9 a 11, a w niektórych przypadkach była znacznie poniżej tej 
średniej jak choćby w Oleśnicy (4 komitety, 5 niezależnych) czy Mielcu 
(5 komitetów, 6 niezależnych). Warto ponownie porównać wyniki wybo-
rów i poziom procentowego poparcia dla zwycięskich komitetów wybor-
czych w wyborach w 2010 i 2014 r. 

Gmina
 2014 2014 2010 2010

l.m.w g. l.z.m. % poparcia l.z.m % poparcia
Bełchatów 23 15 27,78 8 27,45
Kędzierzyn-Koźle 23 13 17,21 8 23,56
Mielec 21 13 24,98 7 24,49
Myszków 21 11 27,65 7 21,1
Oleśnica 21 11 24,98 7 27,56
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Gmina
 2014 2014 2010 2010

l.m.w g. l.z.m. % poparcia l.z.m % poparcia
Piaseczno 23 12 23,72 10 31,82
Staszów 21 11 26,7 7 25,9
Wyszków 21 12 26,23 7 28,03

Tabela 3. Porównanie liczby zdobytych mandatów i poziomu procentowego  
poparcia w wyborach w 2010 i 2014 r.

l.m.w.g. – liczba mandatów do obsadzenia w radzie gminy
l.z.m. – liczba zdobytych mandatów przez komitet prezydenta lub burmistrza

l.z.k. – liczba zgłoszonych komitetów wyborczych w gminie

Jak widać z danych umieszczonych w tabeli 3, poziom procentowe-
go poparcia dla zwycięskich komitetów wyborczych w wyborach w 2010 
i 2014 r. zasadniczo nie odbiega znacząco od siebie. Wyjątek w tej mierze 
stanowią gminy Piaseczno i Kędzierzyn-Koźle, w których poparcie dla 
zwycięskiego w obu wyborach komitetu Platformy Obywatelskiej spadło 
o 8 pkt. proc. w Piasecznie i o prawie 6 pkt. proc. w Kędzierzynie-Koź-
lu. Odnotować należy też wzrost poparcia o 6 pkt. proc. dla lokalnego 
komitetu w Myszkowie. W pozostałych gminach różnice w poziomie 
procentowego poparcia oscylują w granicach 2 pkt. proc. Jednakże przy 
zbliżonym poziomie poparcia zwycięskie komitety w porównywanych 
wyborach zdobyły zasadniczo różną liczbę mandatów. Przede wszystkim 
w żadnym z badanych miast w wyborach w 2010 r. zwycięskie komitety 
nie uzyskały większości w radach gmin, podczas gdy w 2014 r. każdy za-
pewnił sobie większość. Najbardziej znaczące w tej mierze są przykłady 
Bełchatowa i Piaseczna. W Bełchatowie w 2010 r. lokalny komitet wy-
borców „Plus”, zdobywając 27,45% poparcia, uzyskał 8 mandatów. Na-
tomiast w 2014 r. komitet PiS, notując niemal identyczne poparcie jak 
„Plus” cztery lata wcześniej czyli 27,78%, zdobył aż 15 mandatów, a więc 
prawie dwa razy więcej. Notabene lokalny komitet „Plus” w 2014 r. zdo-
był 20,75% głosów, dzięki którym wprowadził do rady miasta 6 radnych. 
Podobnie jaskrawy przykład miał miejsce w Piasecznie. Mimo że w mie-
ście poparcie dla Platformy Obywatelskiej w wyborach w 2014 r. spadło 
o 8 pkt. proc. w stosunku do wyborów z 2010 r., liczba zdobytych man-
datów zwiększyła się o 2, dając tej partii bezwzględną większość w radzie 
miasta. Równie interesująco przedstawia się kazus Kędzierzyna-Koźla. 
W wyborach w 2014 r. 13 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, 
uzyskując bezwzględną większość w radzie gminy. Sukces ten partia uzy-
skała zdobywając zaledwie 17,21% głosów. Konkurujące z nią listy wy-
borcze osiągnęły niewiele mniej głosów, lecz przyniosło im to zaledwie 
pojedyncze mandaty do rady gminy. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 
13,42% poparcia i zdobyło 2 mandaty. Dwa lokalne komitety zdobyły 
po 1 mandacie: Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wantuły zdo-
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był 12,68% głosów, natomiast Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha 
Jagiełły poparło 11,70% wyborców. Te trzy komitety wyborcze uzyskały 
łącznie 37,80% głosów a więc dwa razy więcej niż Platforma Obywatel-
ska. Oczywiście dla osób posiadających choćby podstawową wiedzę na 
temat konsekwencji stosowania różnych systemów wyborczych, taki stan 
rzeczy jaki miał miejsce w przedstawionym przykładzie nie jest zasko-
czeniem. Jednakże warto podkreślać możliwe skutki zastosowania syste-
mu większościowego w jednomandatowych okręgach wyborczych, aby 
uzmysłowić wyborcom i niektórym politykom, że decydując się na wpro-
wadzenie systemu większościowego godzimy się również na jego wady. 

Analiza wyników wyborów do rad gmin w 2014 r. pozwala na wskaza-
nie kilku przykładów związanych z jeszcze jedną konsekwencją stosowa-
nia systemu większościowego. W wyborach przeprowadzanych według 
zasady większości może dojść do sytuacji, gdy jeden komitet wyborczy 
uzyska większe poparcie od swojego konkurenta, a zdobędzie mniej 
mandatów. Może mieć miejsce również taka sytuacja, że komitety o zbli-
żonym poparciu wyborczym uzyskują diametralnie różną liczbę man-
datów. Z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia także w wyborach 
samorządowych.

Przykłady dostarcza tym razem kilka gmin. Pierwsza to Oleśnica, 
w której Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Oleśnicy, którego kan-
dydat wygrał wybory na Prezydenta miasta, zdobył 2987 głosów, co sta-
nowiło 24,98% poparcia i pozwoliło na uzyskanie 11 mandatów, podczas 
gdy Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 po-
parło 2938, co stanowiło 24,57% ważnie oddanych głosów, dzięki czemu 
wprowadził do rady miasta jedynie 5 radnych. Jak widać różnica 49 gło-
sów w popraciu obu komitetów przełożyła się na różnicę aż 6 uzyskanych 
mandatów. Podobna sytuacja miała miejsce w Chrzanowie. W mieście 
tym komitet, który wygrał wybory na urząd Prezydenta miasta, mimo że 
uzyskał 10,65% poparcia, nie zdołał wprowadzić do rady miasta żadne-
go radnego. Najwięcej głosów w wyborach uzyskali natomiast kandyda-
ci Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. PO zdobyła 3977 
głosów – 26,72% poparcia, PiS natomiast 3807 głosów i 25,58% popar-
cia. Mimo że oba komitety uzyskały zbliżone poparcie, liczba zdobytych 
mandatów jest radykalnie odmienna. Platforma Obywatelska uzyska-
ła 12 mandatów i większość w radzie miasta, a Prawo i Sprawiedliwość 
jedynie 5, chociaż różnica procentowego poparcia ledwo przekroczyła 
1 pkt proc. ważnie oddanych głosów.

Kolejny przykład, zaczerpnięty z Kołobrzegu, różni się trochę od 
Oleśnicy. W Kołobrzegu wybory na urząd prezydenta wygrał bowiem 
kandydat Platformy Obywatelskiej, której kandydaci w wyborach do 
rady miasta uzyskali 4784 głosy, czyli 30,9% poparcia, co pozwoliło na 
zdobycie 7 mandatów, podczas gdy komitet konkurenta w drugiej turze 
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wyborów prezydenckich, KWW W. Dymckiej „Porozumienie dla Ko-
łobrzegu”, zdobył 5045 głosów, czyli 32,6% poparcia i uzyskał 11 man-
datów. W przypadku Kołobrzegu różnica w liczbie zdobytych manda-
tów nie była aż tak znacząca, jak w przypadku Oleśnicy, tym niemniej 
4 mandaty więcej zdobyte przez lokalny komitet to także spora różni-
ca, szczególnie gdy porównamy procentowe poparcie. Między oboma 
komitetami różnica w procentowym poparciu wyniosła 1,7 pkt. proc., 
podczas gdy różnica w procencie zdobytych mandatów wyniosła 36,6%. 
Podoba sytuacja wystąpiła także w gminie Jawor. W tym mieście dwa 
lokalne komitety wyborców osiągnęły zbliżony poziom poparcia. Zwy-
cięski komitet otrzymał 30,72% głosów i zdobył 11 mandatów, komi-
tet, który był drugi otrzymał 27,37% głosów, co dało mu 6 mandatów. 
Różnica procentowa wyniosła 3,35 pkt. proc., natomiast różnica w pro-
cencie zdobytych mandatów wyniosła 45,45%. Zbliżona sytuacja miała 
miejsce również w Wadowicach. Drugie i trzecie miejsce pod względem 
uzyskanych głosów zajęły tam dwa lokalne komitety: jeden zdobył 3200 
głosów drugi 3211. Ten pierwszy uzyskał 1 mandat a drugi 3. Podobnie 
wyniki wyborów ułożyły się także w Puławach. W mieście tym kan-
dydaci Platformy Obywatelskiej zdobyli 2 mandaty, natomiast lokalny 
komitet uzyskał 4 mandaty w radzie miasta. Stało się tak mimo tego, 
że na kandydatów Platformy zagłosowało więcej wyborców, gdyż 3856, 
a na lokalny komitet 3741.

Niezwykle ciekawego przykładu dostarczają wybory do rady gminy 
w Gryfinie. Wygrał je lokalny komitet wyborców, zdobywając 11 man-
datów, dzięki 26,65-proc. poparciu. Gmina ta należy więc do tej grupy 
gmin, w których zwycięski komitet w wyborach do rady gminy zdobył 
większość w radzie przy stosunkowo niskim poparciu wyborczym. In-
teresujący kazus dotyczy jednakże dwóch innych komitetów konkuru-
jących o mandaty radnych w tym mieście. Otóż komitet Platformy Oby-
watelskiej, który poparło 5,89% wyborców uzyskał 2 mandaty, natomiast 
KWW Rafała Muchy, mimo że zdobył ponad dwukrotnie więcej głosów, 
uzyskując 13,37% poparcia, zdołał wprowadzić do rady gminy tylko jed-
nego radnego. 

Najciekawsze przykłady miały jednak miejsce w Kłodzku i Brzesku. 
W Kłodzku dwa lokalne komitety uzyskały zbliżony wynik wyborczy. 
KWW „Lubię Kłodzko”, którego kandydat wygrał także wybory na urząd 
prezydenta miasta, zdobył w wyborach do rady miasta 1777 głosów co 
stanowiło 18,97% ważnie oddanych głosów. Komitet rywala w drugiej 
turze wyborów prezydenckich – KWW Bogusława Szpytmy – uzyskał 
w wyborach do rady miasta 1881 głosów czyli 20,08% głosów. Mimo 
wyższego poparcia, komitet ten uzyskał tylko 7 mandatów, podczas gdy 
komitet „Lubię Kłodzko” zdobył ich 10. Przykład Brzeska jest niemal 
identyczny jak Kłodzka. Tutaj także lokalny komitet, który odniósł zwy-
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cięstwo w wyborach burmistrza zdobył najwięcej głosów w wyborach do 
rady gminy – 4969 (38,12% poparcia) co dało mu 9 mandatów, a mimo 
to większość w radzie gminy z 11 mandatami uzyskał komitet Prawa 
i Sprawiedliwości, na którego kandydatów oddano 4838 głosów (37,12% 
poparcia).

Jednym z oczekiwanych przez zwolenników okręgów jednomanda-
towych efektów zmiany systemu wyborczego z proporcjonalnego na 
większościowy miało być umożliwienie kandydowania w wyborach do 
rad miast i gmin kandydatów niezależnych. Analiza wyborów przepro-
wadzonych w 2014 r. wskazuje, że cel ten w zasadzie nie został osią-
gnięty. W 41 na 173 gminach objętych badaniami nie został zgłoszony 
żaden taki kandydat. W większości z gmin liczba kandydatów nieza-
leżnych wahała się między 1 a 4. Jedynie w 15 gminach zgłosiło swo-
ją kandydaturę więcej niż 4 niezależnych kandydatów. Jednakże warto 
zauważyć, iż w każdej z tych gmin przynajmniej jeden taki kandydat 
został wybrany na radnego. Jednocześnie należy podkreślić, że ogólna 
liczba niezależnych kandydatów samodzielnych nie przekroczyła 10% 
wszystkich zgłoszonych kandydatów w wyborach do rad gmin objętych 
przeprowadzoną analizą.

Nazwa 
l.s. k. l.z.m.

Gminy
Legionowo 6 1
Ostrowiec Świętokrzyski 6 1
Skarżysko-Kamienna 10 4
Staszów 5 2
Gniezno 10 3
Ostrów Wielkopolski 7 1
Pleszew 8 2
Lębork 11 2
Gryfino 7 3
Kołobrzeg 5 1
Wałcz 6 3
Będzin 8 2
Racibórz 5 2
Zawiercie 7 1

Świdnica 5 2

Tabela 4. Gminy, w których zgłoszono najwięcej niezależnych kandydatów
l.s. k. – liczba zgłoszonych niezależnych kandydatów

l.z.m – liczba zdobytych mandatów przez niezależnych kandydatów



110 Konrad Składowski

W wyborach do rad gmin, które były przedmiotem dokonanych ana-
liz, wystartowało jedynie 336 kandydatów, o których mowa powyżej. 
Z tej liczby jedynie 81 zdobyło mandat. Jest to zaskakująco niska liczba; 
wskazuje ona, że mniej niż 1/3 niezależnych kandydatów zdołała uzyskać 
poparcie wystarczające do pokonania rywali zgłaszanych przez lokalne 
komitety wyborców oraz komitety partii politycznych o charakterze ogól-
nopolskim. Liczba ta wydaje się być tym bardziej niska, że w gminach bę-
dących przedmiotem analizy do obsadzenia było łącznie 3682 mandatów. 
Tak więc niezależni kandydaci aspirowali do objęcia mniej niż 10% man-
datów, o które można się było ubiegać. W efekcie tylko 2,22% mandatów 
zostało obsadzonych przez niezależnych kandydatów. Dane te pozwalają 
na sformułowanie następujących wniosków. 

Po pierwsze przekonanie, że wprowadzenie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. 
mieszkańców przyniesie efekt w postaci pojawienia się w wyborach lo-
kalnych dużej liczby kandydatów na radnych bez zaplecza politycznego 
wynikającego z uczestnictwa w życiu publicznym z ramienia jakiejś partii 
politycznej o charakterze ogólnokrajowym lub uczestnictwa w działalno-
ści lokalnej organizacji polityczno-społecznej, okazało się być chybione. 
Oczywiście wybory według tego systemu wyborczego zostały przeprowa-
dzone po raz pierwszy, być może w kolejnych elekcjach radnych, gdy oby-
watele przyzwyczają się do nowych zasad wyboru swych przedstawicieli 
do rad gmin, zachowania wyborcze ulegną zmianie. Pojawi się większa 
liczba kandydatów niezależnych i być może lokalne społeczności obda-
rzą ich większym zaufaniem niż w wyborach przeprowadzonych w 2014 
roku. Dotychczasowe obserwacje zgromadzonych danych nie pozwalają 
na wyciągnięcie takiego wniosku. Zdobycie przez niezależnych kandyda-
tów jedynie 2,22% mandatów sprawia, że oczekiwanie na jakąś radykalną 
zmianę tego stanu rzeczy w kolejnych wyborach wydaje się być bezpod-
stawne. Nadzieja, że nowy system wyborczy pozwoli lokalnym liderom 
na uzyskanie mandatów radnych bez konieczności uczestnictwa w szer-
szym projekcie politycznym okazała się płonna. Rzecz jasna pewna część 
liderów lokalnych społeczności znalazła się w radach swych miast lub 
gmin, lecz jako kandydaci rozmaitych komitetów wyborczych, które wy-
stawiały kandydatów w większej liczbie okręgów wyborczych. Jednakże 
można przypuszczać, że w ich przypadku odnieśliby oni sukces wyborczy 
także w wyborach przeprowadzanych według wcześniejszych reguł, tzn. 
według zasady proporcjonalności. Zgromadzone dane pozwalają spoj-
rzeć na analizowaną kwestię również z punktu widzenia geograficznego 
zróżnicowania postaw wyborczych. 

Przeprowadzone badania pozwalają także wskazać na pewne geogra-
ficzne zróżnicowanie w liczbie zgłaszanych kandydatów niezależnych. 
Wprawdzie wskazanie przyczyn tych prawidłowości jest zadaniem dla 
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socjologów i politologów, a nie dla prawnika, tym niemniej jako cieka-
wostkę można wskazać efekty przeprowadzonych analiz. Otóż najwię-
cej niezależnych kandydatów wystartowało w województwach: mazo-
wieckim (45) wielkopolskim (53) i zachodniopomorskim (33). W tych 
też województwach najwięcej mandatów zdobyli kandydaci niezależni: 
Mazowieckie 10, Wielkopolskie 13, Zachodniopomorskie 12. Najmniej 
niezależnych kandydatów zarejestrowało swoje kandydatury w woje-
wództwach: podlaskim (3), lubuskim (4), warmińsko-mazurskim (5) 
i kujawsko-pomorskim (7). W województwie warmińsko-mazurskim 
z 5 kandydatów aż 3 zdobyło mandat, co jest najlepszym wynikiem pro-
centowym w kraju. W przypadku trzech pozostałych województw tylko 
jeden kandydat niezależny w każdym z nich dostał się do rady miasta lub 
gminy. 

Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

Dolnośląskie

Bolesławiec 7 3 4 0 0 1 20
Głogów 11 1 9 1 0 0 23
Jawor 6 0 5 1 0 0 21
Kamienna Góra 9 2 7 0 0 5 16
Kłodzko 13 2 8 3 1 1 20
Lubań 9 3 5 1 1 2 19
Lubin 12 2 6 4 1 1 22
Nowa Ruda 8 2 6 0 0 4 17
Oleśnica 9 3 5 1 0 4 17
Oława 6 3 3 0 0 13 8
Strzelin 8 2 6 0 0 1 20
Świdnica 18 4 9 5 2 10 13
Trzebnica 7 1 3 3 1 0 21
Wołów 10 1 6 3 0 1 20
Ząbkowice śl. 10 2 8 0 0 1 20

Zgorzelec 10 1 6 3 0 1 20

Kujawsko-po-
morskie
 
 

Brodnica 9 3 5 1 0 6 15
Inowrocław 8 2 3 3 1 6 17
Nakło 6 3 2 1 0 10 11
Mogilno 6 4 1 1 0 19 2
Świecie 7 4 3 0 0 6 15

Żnin 13 3 8 2 0 4 17

Lubelskie
Biłgoraj 10 3 7 0 0 3 18
Kraśnik 11 3 7 1 0 17 4
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Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

 
 
 Lubelskie
 
 
 
 

Lubartów 15 2 9 4 2 7 14
Łęczna 9 3 3 3 0 4 17
Łuków 10 4 6 0 0 16 5
Puławy 7 3 2 2 0 16 5
Ryki 7 3 4 0 0 11 10
Świdnik 4 1 3 0 0 1 20
Tomaszów Lu-
belski 11 4 5 2 0 18 3

Lubuskie

Nowa Sól 9 4 3 2 0 0 21
Wschowa 8 2 5 1 0 1 20
Żagań 11 3 7 1 1 5 16

Żary 10 3 7 0 0 8 13

Łódzkie

Bełchatów 10 3 7 0 0 15 8
Łask 10 4  1 1 6 15
Łowicz 13 5 7 1 0 12 9
Kutno 10 4 5 1 0 0 21
Opoczno 12 3 6 3 1 3 18
Pabianice 10 3 4 3 0 23 0
Radomsko 9 4 3 2 0 15 6
Sieradz 10 4 4 2 0 12 9
Tomaszów Mazo-
wiecki 8 4 3 1 0 22 1

Wieluń 10 4 5 1 0 7 14
Zduńska Wola 13 6 7 2 1 11 10

Zgierz 14 4 8 2 0 11 10

Małopolskie

Bochnia 10 3 7 0 0 9 12
Brzesko 10 3 5 2 0 12 9
Chrzanów 7 4 2 1 0 17 4
Dąbrowa Tar-
nowska 9 2 6 1 0 8 13

Gorlice 9 3 5 1 0 5 16
Nowy Targ 12 2 7 3 0 3 18
Myślenice 9 2 3 4 1 8 13
Olkusz 12 3 7 2 0 15 6
Oświęcim 11 4 4 3 1 17 4
Wadowice 7 4 3 0 0 2 19

Zakopane 9 1 7 1 1 4 17
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Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

Mazowieckie

Ciechanów 11 3 5 3 1 16 5
Grodzisk Mazo-
wiecki 9 1 6 2 0 0 21

Grójec 8 2 6 0 0 0 21
Legionowo 16 2 8 6 1 1 22
Kozienice 13 3 4 6 1 7 14
Nowy Dwór 
Mazowiecki 10 1 5 4 0 0 21

Mińsk Mazowiecki 8 3 4 1 0 18 3
Mława 11 3 5 3 1 3 18
Ostrów Mazo-
wiecka 10 3 5 2 1 5 16

Otwock 17 5 11 1 1 12 9
Piaseczno 14 3 10 1 0 14 9
Płońsk 9 3 5 2 1 4 17
Pruszków 11 3 5 3 1 10 13
Pułtusk 10 2 5 3 1 10 11
Sochaczew 7 2 5 0 0 5 16
Wołomin 9 2 5 2 0 0 23
Wyszków 13 3 6 4 1 3 18

Żyrardów 16 2 10 2 0 12 9

Opolskie

Brzeg 10 4 5 1 0 14 7
Głubczyce 10 3 4 3 0 1 20
Kędzierzyn-Koźle 15 4 9 2 2 15 8
Kluczbork 9 4 4 1 0 3 18
Krapkowice 8 2 6 0 0 0 21
Namysłów 14 4 6 4 1 12 9
Nysa 15 4 7 4 3 11 10
Prudnik 9 4 5 0 0 10 11

Strzelce Opolskie 9 4 5 0 0 3 18

Podkarpackie

Brzozów 10 3 4 3 0 6 15
Dębica 10 3 7 0 0 19 2
Jarosław 16 5 7 4 1 14 7
Jasło 7 3 4 0 0 11 10
Kolbuszowa 7 3 3 1 0 9 12
Nisko 9 1 5 3 1 3 18
Mielec 11 4 6 1 0 13 8
Sanok 11 3 7 1 1 10 11



114 Konrad Składowski

Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

 
 
 

Sędziszów 9 1 5 3 1 4 17
Stalowa Wola 9 2 5 2 0 19 4

Strzyżów 7 3 3 1 0 0 21

Podlaskie

Augustów 8 2 6 0 0 9 12
Bielsk Podlaski 7 2 5 0 0 5 16
Grajewo 10 5 4 1 0 5 16
Hajnówka 4 2 2 0 0 7 14
Sokółka 8 3 5 0 0 10 11

Zambrów 11 3 6 2 1 6 15

Pomorskie

Bytów 6 2 3 1 0 15 6
Chojnice 7 3 3 1 0 2 19
Kartuzy 9 2 7 0 0 2 19
Kościerzyna 10 3 6 1 0 4 17
Kwidzyń 5 3 2 0 0 19 2
Lębork 19 1 7 11 2 1 20
Malbork 8 2 4 2 1 4 17
Starogard  
Gdański 6 2 3 1 0 14 7

Tczew 11 3 6 2 0 9 14

Wejherowo 7 2 4 1 0 11 10

Śląskie

Będzin 16 2 6 8 2 5 18
Cieszyn 9 3 5 1 0 2 19
Kłobuck 11 5 5 1 0 5 16
Knurów 12 2 8 2 0 2 19
Lubliniec 2 0 2 0 0 0 21
Łaziska Górne 7 1 5 1 0 0 21
Myszków 10 4 6 0 0 13 8
Pszczyna 16 3 9 4 3 3 18
Racibórz 10 0 5 5 2 0 23
Tarnowskie Góry 6 3 3 0 0 0 23
Wodzisław 10 3 5 2 0 1 20
Zawiercie 18 5 6 7 1 13 10

Żywiec 9 3 5 1 0 1 20

Świętokrzyskie

Busko-Zdrój 9 4 5 0 0 2 19
Jędrzejów 8 2 5 1 0 6 15
Końskie 10 4 5 1 0 13 8
Ostrowiec Świę-
tokrzyski 14 3 5 6 1 10 13
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Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

 
 
 
 
 
 

Pińczów 8 3 3 2 0 10 11

Sandomierz 9 3 5 1 0 6 15

Skarżysko 18 4 4 10 4 7 14

Starachowice 10 4 6 0 0 12 11

Staszów 14 4 5 5 2 7 14

Włoszczowa 11 6 5 0 0 6 15

Warmińsko-
-mazurskie

Bartoszyce 6 3 3 0 0 7 14

Działdowo 9 1 7 1 1 2 19

Ełk 11 4 6 1 0 9 14

Giżycko 6 2 4 0 0 0 21

Iława 8 3 5 0 0 11 10

Kętrzyn 7 3 4 0 0 7 14

Mrągowo 11 3 7 1 1 5 16

Nidzica 5 2 3 0 0 9 12

Ostróda 8 2 5 1 1 4 17

Pisz 9 3 5 1 0 5 16

Szczytno 11 4 7 0 0 9 12

Wielkopolskie

Gostynin 6 0 3 3 1 0 21

Gniezno 18 5 3 10 3 14 10

Jarocin 5 2 3 0 0 4 17

Koło 10 3 4 3 0 7 14

Kościan 8 3 3 2 1 0 21

Nowy Tomyśl 8 3 5 0 0 2 19

Oborniki 8 1 4 3 0 0 21
Ostrów Wielko-
polski 17 3 7 7 1 15 8

Ostrzeszów 6 3 3 0 0 14 7

Piła 11 3 4 4 0 21 2

Pleszew 13 2 3 8 2 2 19

Rawicz 11 3 4 4 0 6 15
Środa Wielkopol-
ska. 6 2 3 1 1 3 18

Turek 14 5 5 4 1 7 14

Wolsztyn 10 3 4 3 1 6 15

Września 7 3 3 1 1 0 21

Zachodniopo-
morskie

Białogard 6 2 4 0 0 1 20

Choszczno 9 2 4 3 1 0 21

Goleniów 16 4 8 4 1 10 11
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Województwo Gmina liczba
komit.

komit.
ogól.

komit.
loklane

kand.
niezal.

mand.
niezal.

mand.
ogól.

mand.
lokal.

 
 
Zachodniopo-
morskie
 
 
 
 
 

Gryfice 12 3 7 2 1 4 17

Gryfino 19 3 9 7 3 2 19

Kołobrzeg 13 2 6 5 1 7 14

Myślibórz 10 4 5 1 0 10 11

Police 11 5 5 1 0 3 18
Starogard Szcze-
ciński 11 3 6 2 1 6 15

Szczecinek 7 2 3 2 1 14 7

Wałcz 15 1 8 6 3 0 21

Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz, można sformuło-
wać następujące wnioski. Po pierwsze, przeprowadzenie wyborów w jed-
nomandatowych okręgach wyborczych nie zaowocowało dużą liczbą 
kandydatów niezależnych. Po drugie, kandydaci ci zdobyli stosunkowo 
niewielką liczbę mandatów. Po trzecie, większościowy system wyborczy 
w największym stopniu, spośród zasad podziału mandatów obowiązu-
jących w Polsce w wyborach samorządowych, wpłynął na stworzenie 
stabilnych większości w radach miast i gmin. Nawet blokowanie list 
wyborczych zastosowane w wyborach w 2006 r. nie przyniosło tak wy-
raźnych korzyści dla komitetów wyborczych, które zdobyły największe 
poparcie10. Po czwarte, w wyborach samorządowych na niespotykaną do 
tej pory skalę nastąpiło umocnienie pozycji w radach miasta komitetów 
wyborczych, które odniosły także sukces w wyborach prezydentów i bur-
mistrzów miast. Po piąte, w żadnych dotychczasowych wyborach, w tak 
wielu miastach, jeden komitet wyborczy nie uzyskał większości w radzie 
miasta lub gminy. Po szóste, po raz pierwszy w wyborach samorządo-
wych doszło do sytuacji, gdy jeden komitet wyborczy zdobył ponad 90% 
mandatów w radzie gminy. 

Jest zbyt wcześnie na kompleksową ocenę przyjętego w wyborach sa-
morządowych systemu wyborczego. Być może w kolejnych wyborach 
zachowania wyborcze ulegną zmianie. Na ostateczny werdykt przyjdzie 
czas po kolejnych wyborach, które odpowiedzą na pytanie, czy dostrzeżo-

10 Na temat skutków zastosowania blokowania list wyborczych w wyborach 
w 2006 r. Patrz: M. Rakowski, Blokowanie list w wyborach samorządowych – noweliza-
cja ordynacji wyborczej i jej skutki na przykładzie wyborów do rad wojewódzkich, „Stu-
dia Wyborcze”, Tom III/2007, s. 7–35. 

Tabela 5. Liczba zgłoszonych komitetów w poszczególnych gminach, w tym komitetów 
ogólnokrajowych, lokalnych i kandydatów niezależnych oraz liczba zdobytych mandatów przez 

poszczególne kategorie podmiotów uczestniczących w wyborach
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ne tendencje ulegną utrwaleniu. Jednakże opisane zjawiska są moim zda-
niem niepokojące. Rozstrzygnięcia wyborcze jakie miały miejsce w wielu 
gminach w wyborach w 2014 r. mogą doprowadzić do tego, że zamiast 
kilku inicjatyw lokalnych i niezależnych kandydatów w kolejnych wybo-
rach do rywalizacji wyborczej przystępować będą dwa lub trzy komitety 
wyborcze, gdyż skłaniać będzie do tego logika systemu większościowego. 

Każdy z występujących współcześnie systemów wyborczych posiada 
określone wady i zalety. Kwestie te są bogato opisane w literaturze przed-
miotu11. Przyjęcie określonego systemu wyborczego niesie ze sobą roz-
maite konsekwencje dla kształtu wybieranego organu a co za tym idzie 
dla sfery praktycznej sprawowania władzy. Różne są także konsekwencje 
dla realizacji poszczególnych funkcji wyborów. W literaturze przedmiotu 
poświęcono tej kwestii wiele miejsca12. Dokonując wyboru określonego 
systemu wyborczego należy zdać sobie sprawę ze skutków jego stoso-
wania, aby osiągnąć zamierzone cele. Należy więc z uwagą przyjrzeć się 
wnioskom płynącym z dotychczasowych doświadczeń tak, aby optymal-
nie skonstruować w przyszłości system w wyborach do jednostek samo-
rządu terytorialnego. 

11 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demo-
kratycznych, Kraków 2004, s. 372–385; G. Bingham Powell Jr., Wybory jako narzędzie 
demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006; D. Nohlen, 
Prawo wyborcze i system partyjny, o teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; 
A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999.

12 G. Bingham Powell Jr., op. cit., s. 53–137; D. Nohlen, op. cit., s. 143–150. 
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Zdolność skargowa gminy 
w postępowaniu przed  
Trybunałem Konstytucyjnym

Wprowadzenie

Problem legitymacji gminy do złożenia skargi konstytucyjnej, mimo 
utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, nie traci na 
aktualności z uwagi na wciąż podejmowane przez gminy inicjatywy 
„skargowe”. Trybunał jednak konsekwentnie prezentuje pogląd prawny, 
że jednostki samorządu terytorialnego nie mają legitymacji do wniesie-
nia skargi konstytucyjnej1. Decyduje o tym kilka czynników. Po pierw-
sze, jednostki samorządu terytorialnego – jako podmioty realizujące 
(stosownie do art. 16 ust. 2 i 163 Konstytucji) zadania władzy publicz-
nej – ze swej natury nie mogą być adresatem uprawnień wynikających 

1 Zob. w szczególności postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 
2007, nr 6, seria A, poz. 60; zob. także postanowienia TK: z 26 października 2001 r.,  
Ts 72/01, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 298; z 11 grudnia 2002 r. i 17 marca 2003 r., Ts 116/02, 
OTK ZU 2003, nr 2, seria B, poz. 104 i 105; z 14 września 2004 r., Ts 74/04, OTK ZU 2004, 
nr 5, seria B, poz. 313; z 12 października 2004 r. i 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 
2005, nr 1, seria B, poz. 25 i 26; z 3 października 2005 r., Ts 148/05, OTK ZU 2006, nr 1, 
seria B, poz. 70; z 21 kwietnia 2006 r., Ts 58/06, OTK ZU 2006, nr 3, seria B, poz. 126; 
z 9 października 2007 r. i 16 grudnia 2008 r., Ts 71/07, OTK ZU 2008, nr 6, seria B, poz. 
225 i 226; z 11 stycznia 2010 r., Ts 50/08, OTK ZU 2010, nr 1, seria B, poz. 14; z 8 lipca 
2011 r., Ts 145/11, OTK ZU 2011, nr 4, seria B, poz. 339; z 15 września 2011 r. i 14 grudnia 
2011 r., Ts 186/10, OTK ZU 2011, nr 6, seria B, poz. 445 i 446; z 9 listopada 2011 r. i 11 
lipca 2012 r., Ts 171/10, OTK ZU 2012, nr 4, seria B, poz. 342 i 343; z 14 grudnia 2011 r. 
i 28 listopada 2014 r., Ts 110/11, OTK ZU 2014, nr 6, seria B, poz. 529 i 530; z 29 marca 
2012 r., Ts 13/12, niepubl.; z 8 maja 2012 r., Ts 82/10, OTK ZU 2012, nr 3, seria B, poz. 
269; z 12 grudnia 2013 r. i 29 lipca 2014 r., Ts 156/12, OTK ZU 2014, nr 4, seria B, poz. 271 
i 272; z 8 grudnia 2014 r., Ts 291/14, OTK ZU 2014, nr 6, poz. 639; z 11 lutego 2015 r., Ts 
187/14, niepubl.; z 18 marca 2015 r., Ts 257/14, niepubl.; z 19 maja 2015 r., Ts 317/13, 
niepubl.; z 16 czerwca 2015 r., Ts 169/15, niepubl.; zob. także wyrok TK z 18 września 
2014 r., K 44/12, OTK ZU 2014, nr 8, seria A, poz. 92.
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z wolności i praw konstytucyjnych, których celem jest określenie statusu 
jednostki w relacjach z organami władzy publicznej i ochrona jednostki 
przed nadmierną ingerencją tych podmiotów. Po drugie, skarga konsty-
tucyjna jest środkiem ochrony praw jednostki przed działaniem władzy 
publicznej i nie może służyć rozstrzyganiu sporów między poszczegól-
nymi organami tej władzy. Po trzecie, jednostki samorządu terytorial-
nego mają zagwarantowany w Konstytucji inny instrument inicjowania 
kontroli konstytucyjności aktów normatywnych – wniosek (art. 191 
ust. 1 pkt 3). 

Jednak Trybunał2 oraz przedstawiciele doktryny3 nie w każdym 
przypadku wykluczają dopuszczalność wniesienia skargi konstytucyj-
nej przez podmioty prawa publicznego. W jednym z ostatnich orze-
czeń TK stwierdził: „treść art. 79 ust. 1 Konstytucji nie daje podstaw do 
apriorycznego wyłączenia legitymacji skargowej; w świetle tego prze-
pisu punkt ciężkości oceny powinien być przesunięty z badania cech 
podmiotu skarżącego na badanie, czy przysługują mu konstytucyjne 
wolności lub prawa. (…) przyjęcie, że danemu podmiotowi przysługuje 
konstytucyjne prawo lub wolność, implikuje bowiem uznanie, iż ma on 
legitymację czynną do wniesienia skargi konstytucyjnej”4. Legitymację 
skargową podmiotów publicznych zawęża się jednak do sytuacji, gdy 
występują one w sferze prawa prywatnego jako adresat konstytucyjnych 
wolności i praw5. 

Należy zwrócić uwagę, że również w systemach prawnych innych 
państw europejskich jednostki samorządu terytorialnego generalnie nie 
są legitymowane do wnoszenia skarg konstytucyjnych6. Przykładowo, 
Ustawa Zasadnicza RFN wprawdzie odnosi prawa podstawowe także do 

2 Zob. m.in. wyroki TK: z 3 lutego 2005 r., SK 7/03, OTK ZU 2005, nr 4, seria A, 
poz. 34; z 21 marca 2005 r., SK 24/04, OTK ZU 2005, nr 3, seria A, poz. 25; postanowienie 
TK z 29 marca 2012 r., Ts 13/12, niepubl.

3 Zob. B. Banaszak, Skarga konstytucyjna i jej znaczenie w zakresie ochrony praw 
podstawowych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wi-
śniewski, Warszawa 1997, s. 178; P. Tuleja, M. Grzybowski, Skarga konstytucyjna jako 
środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa, [w:] Sądy i trybunały w Kon-
stytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005, s. 108–109.

4 Postanowienie TK z 18 grudnia 2013 r., Ts 13/12, niepubl.
5 Szerzej zob. A. Kustra, Legitymacja podmiotów publicznych do wniesienia skar-

gi konstytucyjnej, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2011, nr 2, s. 87 
i n.; A. Krzywoń, Zdolność skargowa publicznych podmiotów gospodarczych w postę-
powaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 2014, z. 11, s. 19 i n. 
Zob. także wyroki TK: z 3 lutego 2005 r., SK 7/03, OTK ZU 2005, nr 4, seria A, poz. 34;  
z 21 marca 2005 r., SK 24/04, OTK ZU 2005, nr 3, seria A, poz. 25; postanowienie TK z 29 
marca 2012 r., Ts 13/12, niepubl.

6 Szerzej zob. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu te-
rytorialnego, Warszawa 2011, s. 337 i n. oraz cyt. tam lit. i orzecznictwo.
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krajowych osób prawnych (art. 19 ust. 3), pod warunkiem że znajdują do 
nich zastosowanie, ale Federalny Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungs-
gericht) odmawia osobom prawnym prawa publicznego prawa do wniesie-
nia skargi konstytucyjnej, jako że skarga nie może służyć jako mechanizm 
rozstrzygania sporów między organami publicznymi7. Nie widzi jednak 
przeszkód, by podmioty te korzystały ze skargi konstytucyjnej w razie na-
ruszenia tzw. praw sądowych8. Należy również podkreślić, że niemiecka 
Ustawa Zasadnicza w art. 93 ust. 1 pkt 4b przyznaje jednostkom samorzą-
du terytorialnego (gminom i związkom gmin) prawo do tzw. komunalnej 
skargi konstytucyjnej (kommunale Verfassungsbeschwerde)9.

W Polsce nie przewidziano takiego rozwiązania, mimo że w rozdziale 
VII Konstytucji przyznano jednostkom samorządu terytorialnego okre-
ślone prawa podmiotowe, które powinny podlegać ochronie na pozio-
mie konstytucyjnym. Dlatego też gminy szukają ochrony konstytucyjnej 
swych praw za pośrednictwem skargi konstytucyjnej. Nie ma natomiast 
jasności, czy gminy mogą być objęte zakresem pojęcia „każdy, czyje kon-
stytucyjne wolności i prawa zostały naruszone” z art. 79 ust. 1 Konsty-
tucji, a więc czy skarga służy ochronie wyłącznie praw uregulowanych 
w rozdziale II (ewentualnie w rozdziale I).

Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej 
w kontekście legitymacji skargowej gminy 

Z art. 79 ust. 1 wynika, że uprawnienie do złożenia skargi konstytu-
cyjnej przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa 
zostały naruszone. Użyty w art. 79 ust. 1 zwrot „każdy” może prima 
facie sugerować, że krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia skar-
gi konstytucyjnej jest bardzo szeroki, wręcz nieograniczony. Jednak 
umiejscowienie tego przepisu w rozdziale II Konstytucji, odnoszącym się 
do wolności i praw człowieka i obywatela, wyklucza traktowanie skargi 
jako powszechnego środka ochrony (actio popularis)10. Zwrot „każdy” 
oznacza zatem tego, kto jest podmiotem konstytucyjnych wolności i praw 

7 Orzeczenie Bundesverfassungsgericht z 25 marca 1981 r., BverfGE 57, 1 (9); zob. 
M. Derlatka, Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009, s. 96 i n.; J. Jagoda, 
Sądowa…, s. 337 i n. oraz cyt. tam lit.

8 Orzeczenie Bundesverfassungsgericht z 8 lipca 1982 r., BverfGE 61, 82 (104).
9 Szerzej zob. m.in. J. Jagoda, Sądowa…, s. 358 i n.
10 Zob. m.in. postanowienie TK z 8 lipca 2011 r., Ts 145/11, OTK ZU 2011, nr 4, 

seria B, poz. 339.

2. 

m.in
m.in


122 Anna Chmielarz-Grochal

podmiotowych11, które w konkretnym przypadku zostały naruszone 
przez prawodawcę.

Jak wynika z orzecznictwa TK, decydujące znaczenie dla ustalenia 
kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia skargi konstytucyjnej mają: 
a)  funkcja skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych 
wolności i praw, przede wszystkim człowieka i obywatela; b) status (cha-
rakter) prawny danego podmiotu w znaczeniu zdolności bycia podmio-
tem wolności i praw konstytucyjnych chronionych za pomocą skargi 
konstytucyjnej; c) zakres podmiotowych praw i wolności konstytucyj-
nych przysługujących innym niż osoby fizyczne podmiotom prawa12. 
O zakresie podmiotowym skargi, a tym samym konstytucyjnych wolno-
ści i praw, nie przesądza natomiast wyposażenie danego podmiotu w oso-

11 Nie ma wątpliwości, że podmiotami konstytucyjnych wolności i praw upraw-
nionymi do wystąpienia ze skargą konstytucyjną są osoby fizyczne (człowiek lub oby-
watel w zależności od zakresu podmiotowego danego prawa). W doktrynie i orzecz-
nictwie TK przyjmuje się także, że skargę złożyć mogą osoby prawne, ale wyłącznie 
w takim zakresie, w jakim powołują się na ochronę przysługujących im praw stano-
wiących emanację podmiotowych praw i wolności jednostki chronionych na pozio-
mie konstytucyjnym (np. wolności działalności gospodarczej, wolności zrzeszania się, 
prawa do ochrony własności). Z uprawnienia tego mogą korzystać osoby prawne pra-
wa prywatnego (np. związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółki) – zob. J. Trzciński, 
Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna, red. 
J. Trzciński, Warszawa 2000, s. 49 i n.; Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, 
Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 157; B. Szmu-
lik, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, s. 42; 
M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski, Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako ad-
resata działań organów administracji, [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania 
administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, 
s. 306–307; zob. także J. Jagoda, Sądowa…, s. 335 i n.; wyrok TK z 8 czerwca 1999 r., 
SK 12/98, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 96; postanowienia TK: z 21 marca 2000 r., SK 6/99, 
OTK ZU 2000, nr 2, poz. 66; z 14 września 2004 r., Ts 74/04, OTK ZU 2004, nr 5, seria B, 
poz. 313; z 12 października 2004 r., Ts 35/04, OTK ZU 2004, nr 1, seria B, poz. 25; z 21 
kwietnia 2006 r., Ts 58/06, OTK ZU 2006, nr 3, seria B, poz. 126; z 9 października 2007 r., 
Ts 71/07, OTK ZU 2008, nr 6, seria B, poz. 225; z 14 kwietnia 2014 r., Ts 317/13, niepubl. 
Nie wyklucza się też dopuszczalności wniesienia skargi przez partię polityczną, ale 
wyłącznie w sprawach, w których partia polityczna występuje jako podmiot prywatny 
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego normujących położenie 
wszystkich podmiotów prawa (np. gdyby partia kwestionowała zgodność z Konsty-
tucją przepisów cywilnego prawa rzeczowego, na podstawie których zostało wydane 
ostateczne rozstrzygnięcie naruszające jej prawo własności) – zob. postanowienia TK 
z 17 listopada 2010 r. i 15 września 2011 r., Ts 256/09, OTK ZU 2011, nr 5, seria B, poz. 
358 i 359. 

12 Zob. w szczególności postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 
2007, nr 6, seria A, poz. 60; zob. także m.in. postanowienia TK: z 12 października 2004 r. 
i 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 2004, nr 1, seria B, poz. 25 i 26; z 12 grudnia 2013 r., 
Ts 156/12, OTK ZU 2014, nr 4, seria B, poz. 271.
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bowość prawną13, której brak nie jest przeszkodą do bycia podmiotem 
konstytucyjnych praw14. 

W doktrynie już na początku funkcjonowania skargi konstytucyjnej 
w polskim systemie prawa przyjęto, że pojęcie „każdy” z art. 79 ust. 1 
Konstytucji nie obejmuje organów władzy publicznej, w tym organów 
samorządu terytorialnego15. Przepisy konstytucyjne o wolnościach i pra-
wach zostały skonstruowane na zasadzie korelacji uprawnień jednostki 
i obowiązków organów władzy publicznej – określają relacje jednostki 
wobec państwa oraz innych podmiotów władzy publicznej (większość 
wolności i praw przybiera w związku z tym postać publicznych praw pod-
miotowych). Celem tych przepisów oraz podstawową funkcją skargi kon-
stytucyjnej jest ochrona jednostki przed nadmierną ingerencją organów 
władzy publicznej, które obowiązane są do zapewnienia jednostce reali-
zacji przysługujących jej wolności i praw oraz korzystania z nich16. Orga-
ny władzy publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne nie 
są adresatami uprawnień wynikających z poszczególnych wolności i praw 
konstytucyjnych i w związku z tym nie mogą korzystać ze skargi konsty-
tucyjnej17. Uznanie, że są adresatami tych uprawnień, prowadziłoby do 
utożsamienia podmiotów ingerujących w konstytucyjne prawa podmio-
towe z ich nosicielami18. Przyjmuje się zatem, że skarga konstytucyjna 
przysługuje podmiotom prywatnoprawnym w sytuacji, gdy ich prawa 
są naruszane przez działanie podmiotów prawa publicznego19. Funkcją 
skargi nie jest ochrona praw podmiotów publicznoprawnych20 i nie może 

13 Zob. w szczególności postanowienie TK z 14 września 2004 r., Ts 74/04, OTK ZU 
2004, nr 5, seria B, poz. 313. 

14 Zob. w szczególności postanowienie TK z 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 
2005, nr 1, seria B, poz. 26.

15 J. Trzciński, Zakres…, s. 53; J. Trzciński, Podmiotowy zakres skargi konstytucyj-
nej, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, 
red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 213. 

16 Zob. m.in. postanowienia TK: z 12 października 2004 r. i 23 lutego 2005 r., 
Ts 35/04, OTK ZU 2004, nr 1, seria B, poz. 25 i 26; z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 
2007, nr 6, seria A, poz. 60; zob. także wyrok TK z 18 września 2014 r., K 44/12, OTK ZU 
2014, nr 8, seria A, poz. 92.

17 Zob. postanowienia TK: z 6 lutego 2001 r. i 3 kwietnia 2001 r., Ts 148/00, OTK ZU 
2001, nr 3, poz. 72 i 73; z 26 października 2001 r., Ts 72/01, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 298; 
z 11 grudnia 2002 r. i 17 marca 2003 r., Ts 116/02, OTK ZU 2003, nr 2, seria B, poz. 104 
i 105; z 12 października 2004 r., Ts 35/04, OTK ZU 2005, nr 5, seria B, poz. 25; z 9 paździer-
nika 2007 r. i 16 grudnia 2008 r., Ts 71/07, OTK ZU 2008, nr 6, seria B, poz. 225 i 226.

18 Zob. postanowienie TK z 26 października 2001 r., Ts 72/01, OTK ZU 2001, nr 8, 
poz. 298.

19 Zob. postanowienie TK z 25 lipca 2002 r., Ts 67/02, OTK ZU 2002, nr 3, seria B, 
poz. 231.

20 Zob. postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, 
poz. 60.
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być ona środkiem służącym rozstrzyganiu sporów między podmiotami 
władzy publicznej21. 

Status ustrojowo-prawny gminy uregulowany został poza rozdziałem 
II Konstytucji. Podstawowe znaczenie mają przepisy rozdziału VII oraz 
rozdziału I (art. 15 i 16). Wykładnia tych przepisów prowadzi do wnio-
sku, że gmina jest podmiotem o złożonym charakterze22. Po pierwsze, 
jest podstawową jednostką zasadniczego podziału terytorialnego pań-
stwa (art. 164 ust. 1 w zw. z art. 15), ale także wspólnotą samorządową, 
którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy (art. 16 ust. 1). Po drugie, gmi-
na – wykonując (de facto za pośrednictwem swoich organów) zadania 
samorządu terytorialnego, tj. zadania publiczne – może być uznana za 
podmiot władzy publicznej (art. 164 ust. 3 w zw. z art. 163 i art. 16 ust. 2), 
lecz jednocześnie ustawodawca konstytucyjny wyposażył jednostki sa-
morządu terytorialnego w osobowość prawną, którą powiązał z prawem 
własności i innymi prawami majątkowymi (art. 165 ust. 1). Z kontekstu 
systemowego art. 165 ust. 1 Konstytucji wynika, że pojęcie „osobowość 
prawna” zostało użyte na oznaczenie zdolności jednostek samorządu 
terytorialnego do występowania w majątkowych stosunkach prawa cy-
wilnego we własnym imieniu. Można wręcz uznać, że bezpośrednim za-
miarem ustawodawcy konstytucyjnego było uregulowanie statusu gminy 
właśnie w sferze prawa prywatnego.

Osobowość prawna zagwarantowana gminie na poziomie Konstytu-
cji ma charakter jednolity, zróżnicowana jest natomiast podmiotowość 
prawna tej jednostki. Gmina może bowiem działać – za pośrednictwem 
swoich organów – jako podmiot realizujący władztwo publiczne (sfera 
imperium) oraz jako podmiot prawa prywatnego wyposażony w prawo 
własności i inne prawa majątkowe (sfera dominium)23. Nie sposób jed-
nak określić abstrakcyjnie granicy między działalnością gminy w obu 
tych sferach. Status podmiotowy, zasady ustroju i funkcjonowania oraz 
zakres uprawnień i zadań jednostek samorządu terytorialnego musi być 
uregulowany przepisami prawa. Można przyjąć, że działalność gminy 
w obu tych sferach powinna służyć realizacji interesu publicznego, 
a sfera cywilnoprawnej działalności gminy powinna być zdetermino-

21 Zob. postanowienia TK: z 11 grudnia 2002 r. i 17 marca 2003 r., Ts 116/02, OTK 
ZU 2003, nr 2, seria B, poz. 104 i 105; z 8 lipca 2011 r., Ts 145/11, OTK ZU 2011, nr 4, 
seria B, poz. 339.

22 W literaturze z zakresu prawa administracyjnego używa się określenia „wie-
lopostaciowość” gminy – J. Dobkowski, Wielopostaciowość gminy w prawie polskim, 
[w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. 1, Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. 
Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012, s. 253 i n.

23 Szerzej zob. A. Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2012, s. 178 i n., 477 i n. oraz cyt. tam lit. 
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wana podmiotowością tejże w sferze prawa publicznego24. Nie wyda-
je się jednak zasadne – co jest sporne zresztą w doktrynie – używa-
nie względem jednostek samorządu terytorialnego określenia „osoby 
prawne prawa publicznego”, zwłaszcza że Konstytucja nie posługuje się 
tym terminem25. Pojęcia tego używa TK, ale nie określa żadnego kryte-
rium rozróżnienia osób prawnych prawa publicznego i osób prawnych 
prawa prywatnego26.

Co istotne, Konstytucja nie daje żadnych podstaw do uznania jednostek 
samorządu terytorialnego za organy władzy publicznej, co pozwoliłoby 
a priori wykluczyć możliwość występowania przez nie ze skargą konstytu-
cyjną. Z treści art. 163 wynika bowiem tylko tyle, że samorząd terytorialny 
wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone prawem dla organów innych 
władz publicznych27. Gmina nie jest organem władzy publicznej (organem 
administracji). Zadania z zakresu administracji publicznej najczęściej nie 
są wykonywane przez gminę jako osobę prawną, lecz przez jej organy, któ-
re w sferze prawa publicznego nie działają w imieniu i na rachunek gmi-
ny, lecz na podstawie kompetencji przyznanych przez ustawy. Konieczne 
jest odróżnienie gminy od organu działającego w imieniu gminy – osoby 
prawnej oraz od organu gminy jako organu administracji publicznej. Za-
dania publiczne powierzone gminie realizuje de facto organ administracji 
publicznej w ramach określonych mu obowiązków.

Kluczowe znaczenie dla przyznania gminie legitymacji skargowej ma 
ustalenie, czy jest ona adresatem (bądź może być uznana za adresata) 
uprawnień wynikających z wolności lub praw konstytucyjnych. Legity-
macja skargowa gminy zależy więc od rodzaju praw chronionych kon-
stytucyjnie, które stawiają ją w sytuacji analogicznej do sytuacji osób 
fizycznych czy osób prawnych prawa prywatnego. Zastrzec jedynie na-
leży, że posiadanie osobowości prawnej nie jest wystarczającą podstawą 
do utożsamiania zakresu konstytucyjnej ochrony jednostek samorządu 
terytorialnego z zakresem ochrony konstytucyjnej osób prawnych28. 
Poza tym, nawet korzystanie przez gminę w ramach realizacji praw 
konstytucyjnych z form prawnych właściwych dla prawa prywatnego 

24 A. Doliwa, Osobowość…, s. 470 i n. oraz cyt. tam lit.
25 Szerzej zob. A. Doliwa, Osobowość…, s. 200 i n. oraz cyt. tam lit. (w szczegól-

ności zob. P. Radziewicz, Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba 
prawa publicznego”, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 6, s. 3 i n.). 

26 Zob. m.in. wyrok TK z 13 marca 2013 r., K 25/10, OTK ZU 2013, nr 3, seria A, 
poz. 27. 

27 Por. M. Zubik, Orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny o przepisie nieobowiązu-
jącym dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2014, z. 1, 
s. 12 i n.

28 J. Stępień, Samorząd terytorialny, [w:] Księga XXlecia orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 624; zob. także postanowienie TK 
z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, poz. 60.
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nie musi uzasadniać przyznania jej ochrony wynikającej ze skargi kon-
stytucyjnej29.

Można natomiast zastanawiać się, czy uzasadnienia dla legitymacji 
gminy do złożenia skargi konstytucyjnej trzeba poszukiwać w jej kor-
poracyjnym charakterze jako wspólnoty samorządowej. Trudno roz-
strzygnąć na płaszczyźnie dogmatycznej, czy prawa gminy określone 
w Konstytucji mają część wspólną z prawami podmiotowymi obywateli 
będących członkami gminnej wspólnoty samorządowej oraz w jakim 
stopniu wolności i prawa konstytucyjne członków wspólnoty gminnej 
znajdują emanację w prawach tej jednostki samorządu, a także, czy pra-
wa gminy stanowią odrębną kategorię praw własnych, czy sumę części 
składowych praw ogółu jej mieszkańców. Należy natomiast wykluczyć 
dopuszczalność wystąpienia przez gminę ze skargą konstytucyjną w celu 
ochrony praw podmiotowych członków gminnej wspólnoty samorzą-
dowej. Byłoby to sprzeczne z zasadą bezpośredniości skargi. Z art. 79 
ust. 1 Konstytucji wynika bowiem wprost, że skargę może wnieść pod-
miot, którego wolności i prawa zostały naruszone30. Gmina ma cha-
rakter odmienny od osób prawnych tworzonych przez osoby fizyczne 
w ramach korzystania z konstytucyjnej wolności zrzeszania się w róż-
nych celach społecznych, gospodarczych lub politycznych (art. 58). Po 
pierwsze, powstanie gminy nie jest skutkiem inicjatywy samorządowej 
(oddolnej), ale efektem decentralizacji władzy publicznej. Inny jest cel 
jej powstania i inne funkcje, jakie ma realizować. Po drugie, gmina jako 
osoba prawna jest podmiotem odrębnym od jej mieszkańców (człon-
ków gminnej wspólnoty samorządowej). Nie można uznać, że podmio-
towość prawna gminy znajduje umocowanie w podstawowych prawach 
podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, gdyż Konstytucja 
wyraźnie traktuje gminę jako odrębny podmiot prawa i wyposaża go 
w osobowość prawną31. Nieuzasadnione jest więc poszukiwanie pod-
staw legitymacji skargowej gminy przez odwołanie się do jej korpora-
cyjnego charakteru. 

29 Por. postanowienie TK z 18 marca 2010 r., Ts 163/09, OTK ZU 2010, nr 2, seria B, 
poz. 126.

30 Por. postanowienie TK z 18 marca 2010 r., Ts 163/09, OTK ZU 2010, nr 2, seria B, 
poz. 126 – wprawdzie orzeczenie dotyczyło legitymacji powiatu do wniesienia skargi 
konstytucyjnej w interesie członków wspólnoty samorządowej, to jednak wypływa 
z niego wniosek, że Trybunał odmawia jednostkom samorządu terytorialnego legi-
tymacji do występowania ze skargą w celu ochrony praw podmiotowych ich miesz-
kańców.

31 M. Kruszewska-Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 2007, 
s. 30.

3. 
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Dopuszczalność ochrony skargowej  
praw podmiotowych gminy określonych  
w Konstytucji 

Na mocy przepisów zawartych w rozdziale VII Konstytucji gminie przy-
sługują określone prawa podmiotowe. Są one w większości wysłowione 
explicite – prawo własności i prawa majątkowe (art. 165 ust. 1 zd. 2), prawo 
ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych (art. 168), prawo zrzesza-
nia się (art. 172 ust. 1) oraz prawo przystępowania do międzynarodowych 
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy z takimi 
społecznościami innych państw (art. 172 ust. 2). Można też wywieść z tych 
przepisów prawo gminy do sądowej ochrony samodzielności (art. 165 
ust. 2) oraz prawo do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do 
przypadających jej zadań (art. 167 ust. 1). Skoro są to prawa konstytucyjne, 
to należy im się ochrona na poziomie konstytucyjnym. 

Pozostają natomiast wątpliwości, czy prawa te mieszczą się w zakre-
sie pojęcia „konstytucyjne wolności i prawa” z art. 79 ust. 1 Konstytucji. 
Jest ono wprawdzie rozumiane dość szeroko – przyjmuje się, że źródłem 
praw konstytucyjnych może być każdy przepis ustawy zasadniczej, z któ-
rego da się wywieść prawa podmiotowe kształtujące sytuację prawną 
jednostki – ale swoim zakresem obejmuje przede wszystkim wolności 
i prawa znajdujące podstawy w przepisach rozdziału II Konstytucji, co 
ma uzasadnienie systemowe i aksjologiczne32. Niewątpliwie jednak po-
wiązanie praw jednostek samorządu terytorialnego z publicznoprawną 
sferą ich działania i wykonywaniem zadań publicznych nie pozwala objąć 
ich zakresem pojęcia „konstytucyjne wolności i prawa”33.

Ustawodawca konstytucyjny rzeczywiście umieścił skargę konstytucyj-
ną w rozdziale II, który literalnie odnosi się do wolności i praw człowieka 
i obywatela. Przyporządkował ją do kategorii „środki ochrony wolności 
i praw”, których już nie odniósł jednak ani wprost do wolności i praw 
z rozdziału II, ani wyłącznie do „człowieka i obywatela”. Oczywiście, sys-
temowe powiązanie skargi konstytucyjnej z ochroną praw wyrażonych 
w rozdziale II nie jest bezzasadne. Nie można jednak wykluczyć i takiej 
interpretacji, że skarga to środek ochrony praw konstytucyjnych w ogóle, 
nie tylko tych znajdujących podstawy w rozdziale II Konstytucji.

32 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz…, s. 158–159; 
J. Trzciński, Zakres…, s. 56; B. Szmulik, Skarga…, s. 85–110.

33 Zob. postanowienie TK z 12 października 2004 r., Ts 35/04, OTK ZU 2004, nr 1, 
seria B, poz. 25; por. P. Tuleja, Skarga konstytucyjna w Polsce – dziesięć lat doświad-
czeń, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 3, s. 31.
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Odmienne są natomiast podstawy aksjologiczne omawianych katego-
rii praw konstytucyjnych. Źródłem praw jednostek samorządu terytorial-
nego jest bowiem decyzja ustawodawcy konstytucyjnego, a nie godność 
człowieka leżąca u podstaw wolności i praw człowieka i obywatela (art. 30 
Konstytucji). W związku z tym praw gmin określonych w rozdziale VII 
nie można uznać za tożsame z prawami podmiotowymi z rozdziału II, 
choć wydają się równoległe i ekwiwalentne wobec niektórych praw za-
wartych w tym rozdziale. Należy tylko zastrzec, że nawet korzystanie 
przez gminę w ramach realizacji praw konstytucyjnych z form prawnych 
właściwych dla prawa prywatnego nie musi uzasadniać przyznania jej 
ochrony wynikającej ze skargi konstytucyjnej34. Charakter i treść danego 
prawa może jednak wymagać objęcia gmin ochroną skargową, zwłaszcza 
w kontekście zagwarantowanej w art. 165 ust. 2 Konstytucji ochrony są-
dowej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładem praw konstytucyjnych gminy, które można uznać za rów-
noległe i ekwiwalentne względem odpowiednich praw z rozdziału II 
Konstytucji, są prawo własności i inne prawa majątkowe (art. 165 ust. 1) 
oraz prawo do ochrony sądowej (art. 165 ust. 2). 

Prawo własności (tak samo jak inne prawa majątkowe) zostało jed-
nostkom samorządu terytorialnego zagwarantowane wprost w art. 165 
ust. 1 zd. 2 Konstytucji35. Ustawodawca konstytucyjny odrębnie uregu-
lował bowiem status gospodarczo-majątkowy tych jednostek w rozdziale 
poświęconym samorządowi terytorialnemu i jest to całkowicie uzasad-
nione. Konstytucyjna gwarancja własności gmin ma więc normatywną 
podstawę w art. 165, a nie w art. 64 ust. 1 Konstytucji36. Z kolei art. 167 
tworzy formalną gwarancję wobec art. 165 Konstytucji37. Nie ulega wąt-
pliwości, że art. 165 ust. 1 stanowi normatywne źródło prawa podmio-
towego gminy do własności, które powinno podlegać równej ochronie 
konstytucyjnej.

Trybunał wielokrotnie wypowiadał się w kwestii podmiotowości 
gminy w sferze własności, podkreślając szczególne znaczenie własności 
gminnej (komunalnej) i jej ochrony w systemie ustrojowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej38. W ujęciu rozdziału VII Konstytucji wyposażenie jed-
nostek samorządu terytorialnego w majątek ma służyć zapewnieniu im 

34 Por. postanowienie TK z 18 marca 2010 r., Ts 163/09, OTK ZU 2010, nr 2, seria B, 
poz. 126.

35 Zob. E. Łętowska, Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności. 
Wybrane problemy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 896, 906.

36 Zob. m.in. wyrok TK z 20 lutego 2002 r., K 39/00, OTK ZU 2002, nr 1, seria A, poz. 4.
37 Zob. m.in. wyrok TK z 28 lutego 2008 r., K 43/07, OTK ZU 2008, nr 1, seria A, poz. 8.
38 Zob. w szczególności wyroki TK: z 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, 

poz. 87; z 20 lutego 2002 r., K 39/00, OTK ZU 2001, nr 1, seria A, poz. 4; zob. także posta-
nowienie TK z 25 lipca 2002 r., Ts 67/02, OTK ZU 2002, nr 3, seria B, poz. 231.
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samodzielności, zabezpieczeniu ich podmiotowości prawnej oraz moż-
liwości realizowania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, wyzna-
czonych przez ustawy. Jednocześnie art. 165 ust. 1 Konstytucji wyraźnie 
eksponuje ścisłą więź prawa własności jednostki samorządu terytorial-
nego z jej podmiotowością, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
ochrony własności. 

W wyroku z 13 marca 2013 r.39 TK w odniesieniu do stosunków wła-
snościowych stwierdził jednak, że gminy nie są podmiotami konsty-
tucyjnych wolności i praw. Potwierdza to, że Trybunał konsekwentnie 
traktuje jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawne prawa 
publicznego o szczególnym statusie, wyposażone we władztwo publicz-
ne. Jednocześnie na tej podstawie, że gmina realizuje zadania publiczne, 
sąd konstytucyjny uznaje, iż art. 165 Konstytucji nie ustanawia na rzecz 
gmin konstytucyjnego prawa podmiotowego. Z tym stanowiskiem trud-
no się zgodzić40, gdyż – jak się wydaje – wyposażenie gmin w osobowość 
prawną było celowym zamierzeniem ustrojodawcy, by uczynić gminę 
równoprawnym podmiotem własności i innych praw majątkowych, wy-
odrębnić mienie gminne i podkreślić odrębność organizacyjną gmin od 
państwa. Przyznanie gminom osobowości prawnej służy głównie celom 
obrotu prawnego w sferze stosunków majątkowych, a nie zapewnieniu 
wykonywania władzy publicznej. 

Należy zwrócić uwagę, że Konstytucja gwarantuje własność każdemu 
– osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom samorządu terytorial-
nego, tyle że na odrębnych podstawach normatywnych (odpowiednio 
art. 64 ust. 1 i art. 165 ust. 1)41. Nie różnicuje jednocześnie form i typów 
własności42. Można uznać, że konstytucyjna gwarancja własności ma 
charakter uniwersalny w aspekcie podmiotowym. Na poziomie konsty-
tucyjnym również ochrona własności nie jest zróżnicowana ze względu 
na podmiot prawa własności. Przepis art. 21 ust. 1 stanowi wprost, że 
państwo chroni własność (konstytucyjna zasada ochrony własności). 
Przyjmuje się nawet, że cechą każdej własności jest możliwość jej ochro-
ny na drodze sądowej43. Wydaje się także, że wynikająca z art. 64 ust. 2 

39 K 25/10, OTK ZU 2013, nr 3, seria A, poz. 27. 
40 Zob. zdanie odrębne sędziego TK A. Wróbla do wyroku TK z 13 marca 2013 r.,  

K 25/10, OTK ZU 2013, nr 3, seria A, poz. 27.
41 Por. postanowienie TK z 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 2005, nr 1, seria B, 

poz. 26.
42 Na temat spornej kwestii wyodrębnienia w Konstytucji reżimu własności pu-

blicznej i własności prywatnej zob. m.in. B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do 
własności, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warsza-
wa 2001, s. 52; L. Garlicki, komentarz do art. 20, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 9, 11–12.

43 E. Łętowska, Własność…, s. 889 i n.
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Konstytucji gwarancja równej dla wszystkich ochrony prawnej własności 
potwierdza tę tezę, traktując własność w ujęciu przedmiotowym. Zatem 
jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługuje konstytucyjne 
prawo własności, powinny korzystać z ochrony na takim samym pozio-
mie jak osoby fizyczne czy inne osoby prawne. Jednak w orzecznictwie 
nie rozstrzygnięto dotychczas, czy jednostki samorządu terytorialnego 
również mogą być uznane za adresata art. 64 Konstytucji44.

Trybunał zdaje się deklarować uniwersalizm podmiotowy ochrony 
własności. W wyroku z 20 lutego 2002 r.45 uznał, że ochrona własności 
gminy nie powinna być słabsza od ochrony własności prywatnej, a wcze-
śniej w wyroku z 21 marca 2000 r.46 wykluczył pogląd, iż ochrona wła-
sności prywatnej mogłaby być słabsza niż ochrona majątku jednostek 
samorządu terytorialnego. Z drugiej strony Trybunał zwraca uwagę na 
odmienność funkcji własności prywatnej i własności jednostek samorzą-
du terytorialnego47. Prezentuje również stanowisko, że Konstytucja jed-
nak różnicuje zakres ochrony prawa własności osoby fizycznej lub oso-
by prawnej prawa prywatnego oraz ochrony prawa własności jednostki 
samorządu terytorialnego, jako że prawo własności tych jednostek jest 
ściśle związane z ich zadaniami publicznymi, których realizacji powin-
no służyć. Własność komunalna jest – zdaniem TK – przede wszystkim 
majątkowym zabezpieczeniem realizacji zadań publicznych jednostek 
samorządu terytorialnego, nie można jej traktować tak jak własności słu-
żącej tylko działalności gospodarczej, w kategoriach czysto cywilistycz-
nych48. Trybunał wypowiadał się również na temat niejednorodności 
funkcji poszczególnych składników majątku gminy – wyodrębnił mienie 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb publicznych oraz mienie służące 
celom gospodarczym49. Nie można więc a priori wykluczyć poszukiwania 
przez gminy ochrony mienia przeznaczonego na cele gospodarcze w try-
bie skargi konstytucyjnej, gdyby doszło do jego naruszenia przez pod-
mioty władzy publicznej, oczywiście pod warunkiem, że gmina mogłaby 
być traktowana podobnie jak podmioty prawa prywatnego.

44 Por. wyrok TK z 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 94; posta-
nowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, poz. 60; zob. także 
postanowienia TK z 15 września 2011 r. i 14 grudnia 2011 r., Ts 186/10, OTK ZU 2011, 
nr 6, seria B, poz. 446; z 9 listopada 2011 r. i 11 lipca 2012 r., Ts 171/10, OTK ZU 2012, 
nr 4, seria B, poz. 342 i 343.

45 K 39/00, OTK ZU 2000, nr 1, seria A, poz. 4.
46 K 14/99, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 61.
47 Zob. m.in. wyrok TK z 30 października 2001 r., K 33/00, OTK ZU 2001, nr 7, 

poz. 217. 
48 Zob. m.in. postanowienie TK z 18 marca 2010 r., Ts 163/09, OTK ZU 2010, nr 2, 

seria B, poz. 126.
49 Zob. wyrok TK z 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87; postano-

wienie TK z 25 lipca 2002 r., Ts 67/02, OTK ZU 2002, nr 3, seria B, poz. 231.
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Prawo do sądowej ochrony samodzielności gmin znajduje podsta-
wy w art. 165 ust. 2 Konstytucji50. Przepis ten ma podwójny charakter: 
z jednej strony ustanawia konstytucyjną zasadę ochrony samodziel-
ności jednostek samorządu terytorialnego, z drugiej – można z niego 
wywieść prawo podmiotowe o charakterze sądowym. Prawo do sądo-
wej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego nie 
jest jednak tożsame z prawem do sądu z art. 45 ust. 1 Konstytucji51. 
Ujęte jest w ustawie zasadniczej w aspekcie przedmiotowym (ochronie 
podlega samodzielność jednostek samorządu) oraz funkcjonalnym 
(ochronę zapewniają sądy). Z kolei prawo do sądu stanowi wiązkę 
uprawnień i gwarancji dla jednostki52 i należy je odczytywać w po-
wiązaniu z zakazem zamykania drogi sądowej dochodzenia naruszo-
nych wolności lub praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji). Ma ono charakter 
powszechny w aspekcie podmiotowym – przysługuje wszystkim pod-
miotom występującym w obrocie i poszukującym ochrony prawnej53. 
Konstytucja gwarantuje bowiem każdemu prawo do sprawiedliwego 
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła-
ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wyjątkiem są podmio-
ty działające jako organy władzy publicznej – prawo do sądu nie może 
bowiem służyć do rozstrzygania sporów między tymi organami54. Jed-
nocześnie – w ujęciu systemowym – Konstytucja stwarza podstawy 
zasady prawa do sądu (art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2)55, co 
pozwala traktować prawo do sądu jako generalny instrument ochrony 
konstytucyjnej oraz gwarancję ładu prawnego i przestrzegania prawa 
przez wszystkich. Nie można więc apriorycznie wykluczyć dopuszczal-

50 M. Zubik, „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych 
dotyczących praw człowieka), „Państwo i Prawo” 2015, z. 9, s. 9.

51 Zob. także wyrok TK z 29 października 2009 r., K 32/08, OTK ZU 2009, nr 9, se-
ria A, poz. 139; postanowienie TK z 19 maja 2015 r., Ts 317/13, niepubl. 

52 Na konstytucyjne prawo do sądu składają się cztery elementy: a) prawo do-
stępu do sądu, tj. uruchomienia postępowania przed niezależnym, bezstronnym 
i niezawisłym sądem; b) prawo do odpowiednio ukształtowanej, zgodnej z wymoga-
mi sprawiedliwości i jawności procedury sądowej; c) prawo do wyroku sądowego, tj. 
uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd; d) prawo do odpowiednie-
go ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających spory – zob. wyrok TK 
z 27 maja 2008 r., SK 57/06, OTK ZU 2008, nr 4, seria A, poz. 63.

53 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12, s. 92; H. Zięba-Załucka, Prawo do rzetel-
nego procesu sądowego, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, 
Warszawa 2012, s. 535. 

54 Zob. m.in. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo…, s. 74; J. Trzciński, Podmiotowy…, 
s.  213; postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, poz. 16.

55 Szerzej zob. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.
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ności korzystania przez gminę z konstytucyjnych gwarancji prawa do 
sądu56. 

Konstytucyjna gwarancja sądowej ochrony samodzielności jedno-
stek samorządu terytorialnego z art. 165 ust. 2 Konstytucji wymaga, by 
sądy w sferze stosowania prawa, a TK przez kontrolę konstytucyjności 
prawa, ochronę tę urzeczywistniały w jak najszerszym zakresie57. Moż-
na nawet przyjąć, że wynikający z art. 165 ust. 2 zakres sądowej ochrony 
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego nie ogranicza się 
do ochrony ich własności i innych praw majątkowych, jak mogłaby su-
gerować wykładnia systematyczna Konstytucji58. Wprawdzie nie wydaje 
się oczywiste, by jednostki samorządu terytorialnego były jednocześnie 
objęte gwarancjami prawa do sądu z art. 45 Konstytucji na identycz-
nych zasadach jak wszystkie podmioty własności w rozumieniu art. 
64 Konstytucji59, ale wykluczenie możliwości korzystania przez gminę 
z gwarancji prawa do sądu (np. w celu ochrony własności) oznaczałoby, 
że ochrona gmin jako podmiotów praw konstytucyjnych ma charak-
ter deklaratoryjny. Skoro gminie przysługują prawa określone wprost 
w Konstytucji, to jako prawa konstytucyjne powinny podlegać ochro-
nie, nawet jeśli prawa jednostek samorządu terytorialnego mają swoiste 
funkcje i cele.

Przychylam się do poglądu, że uprawnienie do wniesienia skar-
gi konstytucyjnej można uznać za element prawa do sądu60. Skargę 
również można uznać za środek sądowej ochrony samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego61. Jeżeli Konstytucja przyznaje 
jednostkom samorządu terytorialnego określone prawa chronione 
konstytucyjnie, to należy im zagwarantować ochronę także w sferze 

56 Na temat ochrony sądowej jednostek samorządu terytorialnego szerzej zob. 
J. Jagoda, Sądowa…, s. 127–132, 161–165, 244–247.

57 Zob. wyrok TK z 18 lutego 2003 r., K 24/02, OTK ZU 2003, nr 2, seria A, poz. 11.
58 Tak E. Łętowska – podaję za: M. Zubik, „Wolność”…, s. 9, przyp. 18.
59 Zob. M. Zubik, „Wolność”…, s. 9, przyp. 18.
60 Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd Sej-

mowy” 1998, nr 1, s. 40. Zob. m.in. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo…, s. 74; J. Trzciński, 
Podmiotowy…, s. 213; postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, 
nr 6, seria A, poz. 16.; Szerzej zob. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu 
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.

 Na temat ochrony sądowej jednostek samorządu terytorialnego szerzej zob. J. Ja-
goda, Sądowa…, s. 127–132, 161–165, 244–247; Zob. wyrok TK z 18 lutego 2003 r., 
K 24/02, OTK ZU 2003, nr 2, seria A, poz. 11; E. Łętowska – podaję za: M. Zubik, „Wol-
ność”…, s. 9, przyp. 18.; Zob. M. Zubik, „Wolność”…, s. 9, przyp. 18.; Z. Czeszejko-
-Sochacki, Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1; 
A. Krzywoń, Zdolność…, s. 35.

61 Tak m.in. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagad-
nienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 240; M. Kruszewska-Gagoś, Podmio-
towość publicznoprawna gminy, Lublin 2007, s. 116–117. 
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proceduralnej62. Nie można więc wykluczać dopuszczalności korzy-
stania przez te jednostki z gwarancji proceduralnych prawa do sądu. 
Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego należy więc odczytywać analogicznie do 
zakresu podmiotowego uprawnień wynikających z art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji. Jeżeli zatem gmina, działająca jako osoba prawna w sferze 
stosunków cywilnoprawnych, znalazłaby się w takiej samej sytuacji, 
jak osoby fizyczne czy inne osoby prawne, to nie można jej zamykać 
drogi sądowej tylko dlatego, że celem powstania gminy jest realizacja 
zadań publicznych, nota bene realizowanych przez jej organy. Co wię-
cej, gdyby gmina wystąpiła do sądu konstytucyjnego w celu ochrony 
swoich legitymowanych interesów niewiążących się z wykonywaniem 
funkcji władczych (np. interesów majątkowych), to powinna być trak-
towana na równi z innymi podmiotami. 

W praktyce Trybunał z reguły odmawia gminom legitymacji do 
wniesienia skargi konstytucyjnej w sytuacji pozbawienia ich na drodze 
sądowej właśnie ochrony własności63. Nie dokonuje nawet rozróżnie-
nia, czy skarga dotyczy mienia przeznaczonego na cele publiczne czy 
gospodarcze64. Znamiennym przykładem jest kazus Gminy Supraśl – 
w maju 2007 r.65 TK umorzył postępowanie wszczęte skargą Gminy 
Supraśl, do której wniesienia nie była ona uprawniona. Pozbawił więc 
gminę możliwości ochrony na drodze sądowej jej interesu majątko-
wego naruszonego przez roszczenia restytucyjne Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego. Merytoryczne rozstrzygnięcie tej 
sprawy pozwoliłoby wówczas na wypracowanie pewnego standardu, 
który mógłby znaleźć zastosowanie w tego typu sprawach66. Tymcza-
sem niewłaściwy – zdaniem Trybunału – tryb wszczęcia postępowa-
nia zadecydował o odmowie ochrony konstytucyjnej przysługujące-
go gminie prawa podmiotowego własności i to w sytuacji naruszenia 
prawa do sądu. 

62 Zob. M. Wiącek, Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej (w świetle orzecznic-
twa TK), „Państwo i Prawo” 2011, z. 9, s. 34. 

63 Zob. E. Łętowska, Własność…, s. 906–909.
64 Zob. postanowienia TK: z 12 października 2004 r., Ts 35/04, OTK ZU 2004, 

seria B, nr 1, poz. 25; z 14 grudnia 2011 r., Ts 186/10, OTK ZU 2011, nr 6, seria B, 
poz. 446.

65 Postanowienie TK z 22 maja 2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, poz. 60.
66 Szerzej zob. E. Łętowska, [w:] E. Łętowska, K. Sobczak, Rzeźbienie państwa pra-

wa. 20 lat później, Warszawa 2012, s. 60 i n. 
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Skarga konstytucyjna a wniosek  
jako środek ochrony konstytucyjnych praw 
i kompetencji gminy

Utrwalony w orzecznictwie TK pogląd o braku zdolności skargowej 
gminy jest ściśle wiązany z jej legitymacją do wystąpienia z wnioskiem 
stosownie do art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji. Wniosek traktowany jest 
jako szczególny instrument umożliwiający wszczęcie kontroli konsty-
tucyjności prawa w celu ochrony praw i kompetencji jednostek samo-
rządu terytorialnego. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem przy-
sługuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. 
Wprowadzono natomiast ograniczenie przedmiotowe – we wniosku 
zakwestionować można wyłącznie akt normatywny dotyczący spraw 
objętych zakresem działania danego podmiotu (art. 191 ust. 2 Konsty-
tucji)67. Trybunał przyjmuje na podstawie art. 191, że dany podmiot 
może mieć legitymację albo do inicjowania kontroli abstrakcyjnej 
w drodze wniosku, albo do wniesienia skargi konstytucyjnej. Uznanie, 
że jednostki samorządu terytorialnego są dodatkowo upoważnione do 
występowania ze skargą konstytucyjną, prowadziłoby do zatarcia gra-
nic między art. 79 ust. 1 a art. 191 Konstytucji68. 

Z kolei wykładnia językowa i wykładnia a rubrica art. 191 ust. 1 Kon-
stytucji pozwalają twierdzić, że Konstytucja odrębnie odnosi się do legi-
tymacji jednostek samorządu terytorialnego do wszczęcia postępowania 
przed TK (art. 191 ust. 1 pkt 3) oraz legitymacji podmiotów określo-
nych w art. 79 Konstytucji (art. 191 ust. 1 pkt 6). Jest to – jak się wyda-
je – konsekwencją odmienności wolności i praw człowieka i obywatela 
określonych w rozdziale II od praw jednostek samorządu terytorialnego 
wysłowionych w rozdziale VII Konstytucji. Ponadto w art. 191 ust. 1 

67 Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TK, art. 191 ust. 2 w zw. z art. 191 ust. 1 
pkt 3–5 Konstytucji należy interpretować ściśle także w odniesieniu do pojęcia „spraw 
objętych zakresem działania danego podmiotu”. Kwestionowany we wniosku akt nor-
matywny musi być bezpośrednio związany z wyznaczonym konstytucyjnie lub ustawo-
wo zakresem działania danego podmiotu. Legitymacja podmiotów określonych w art. 
191 ust. 1 pkt 3–5 do zainicjowania kontroli abstrakcyjnej jest więc szczególna. Nie są 
one uprawnione do występowania z wnioskami w sprawach ogólnopaństwowych lub 
ogólnospołecznych; zob. m.in. postanowienia TK: z 17 listopada 2004 r., Tw 41/04, OTK 
ZU 2004, nr 5, seria B, poz. 274; z 24 maja 2005 r., Tw 38/04, OTK ZU 2005, nr 3, seria B, 
poz. 97; z 19 kwietnia i 28 listopada 2005 r., Tw 56/04, OTK ZU 2005, nr 6, seria B, poz. 206 
i 207; z 15 września 2010 r., Tw 12/10, OTK ZU 2010, nr 5, seria B, poz. 316; z 2 grudnia 
2010 r., Tw 7/10, OTK ZU 2010, nr 6, seria B, poz. 401.

68 Zob. m.in. postanowienie TK z 18 marca 2010 r., Ts 163/09, OTK ZU 2010, nr 2, 
seria B, poz. 126.
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pkt  6 użyto sformułowania „podmioty określone w art. 79 w zakresie 
w nim wskazanym”, co sugeruje raczej kompetencję uniwersalną. Na tej 
podstawie nie można więc wykluczyć dopuszczalności wystąpienia gmi-
ny ze skargą konstytucyjną, jeżeli dojdzie do naruszenia przysługującego 
jej prawa konstytucyjnego, a ochrona tego prawa na poziomie konstytu-
cyjnym nie jest zróżnicowana podmiotowo (jak np. w przypadku prawa 
własności69). 

Należy też zwrócić uwagę, że użyte art. 191 ust. 2 Konstytucji poję-
cie „sprawy objęte zakresem działania” określające ramy przedmiotowe 
wniosku jest w orzecznictwie TK rozumiane wąsko – odnosi się je do 
spraw objętych zakresem działania i pozostających w związku z kompe-
tencjami bezpośredniego wnioskodawcy, a więc organu stanowiącego70. 
Musi to być jednocześnie sprawa o charakterze publicznym (dotycząca 
interesu ogólnego), która pozwala utożsamić cel wystąpienia z wnioskiem 
z istotnymi cechami (kompetencjami) podmiotu legitymowanego do za-
inicjowania abstrakcyjnej kontroli prawa71. Można więc uznać, że ochro-
na samodzielności jednostek samorządu terytorialnego przez Trybunał 
jest niepełna72. Korzystając z wniosku, gmina może zainicjować kontrolę 
norm określających podstawy i zakres jej działania. Nie jest to jednak 
środek ochrony, z którego mogłaby skorzystać w razie bezpośredniego 
naruszenia jej praw podmiotowych. Poza tym nie wszystkie przepisy 
Konstytucji będą adekwatnymi wzorcami kontroli zainicjowanej wnio-
skiem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Try-
bunał wyklucza możliwość wystąpienia organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego z wnioskiem o hierarchiczną kontrolę norm, 
jeżeli stawiane zarzuty wskazują na naruszenie przepisów Konstytucji, 
które mają charakter gwarancyjny w stosunku do obywateli (np. art. 32, 
art. 68 ust. 1 i 2, art. 70)73. Za adekwatne wzorce kontroli uznaje nato-
miast przepisy zawarte w rozdziale VII (art. 165 i 167)74 oraz w rozdziale I 
Konstytucji (np. art. 2, 7, 21)75.

69 Zob. zdanie odrębne sędzi TK E. Łętowskiej do postanowienia TK z 22 maja 
2007 r., SK 70/05, OTK ZU 2007, nr 6, seria A, poz. 60.

70 Zob. w szczególności postanowienie TK z 8 lipca 2008 r., K 40/06, OTK ZU 2008, 
nr 6, seria A, poz. 113 oraz cyt. tam orzecznictwo.

71 Zob. postanowienie TK z 20 listopada 2001 r., K 28/00, OTK ZU 2001, nr 8, 
poz. 263.

72 Zob. m.in. J. Jagoda, Sądowa…, s. 322 i n.
73 Zob. postanowienie TK z 2 grudnia 2010 r., Tw 7/10, OTK ZU 2010, nr 6, seria B, 

poz. 401; por. postanowienie TK z 9 października 2002 r., Tw 33/02, OTK ZU 2002, nr 4, 
seria B, poz. 233.

74 Zob. np. wyroki TK: z 9 grudnia 2008 r., K 61/07, OTK ZU 2008, nr 10, seria A, 
poz. 174; z 12 października 2004 r., K 31/02, OTK ZU 2004, nr 9, seria A, poz. 91.

75 Zob. np. wyroki TK: z 9 grudnia 2008 r., K 61/07, OTK ZU 2008, nr 10, seria A, 
poz. 174; z 5 czerwca 2001 r., K 18/00, OTK ZU 2001, nr 5, poz. 118.
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Przyjmując nawet, że stosownie do art. 191 Konstytucji uprawnienia 
do wnoszenia skarg konstytucyjnych i wniosków nie powinny się dublo-
wać i że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zakres przed-
miotowy kontroli zainicjowanej tymi środkami można uznać za tożsa-
my76, nie można zapominać o podstawowej różnicy między tymi dwoma 
instrumentami. Podstawową funkcją skargi jest bowiem ochrona kon-
stytucyjnych praw podmiotowych, naruszonych w procesie stosowania 
zaskarżonego aktu normatywnego, natomiast celem wniosku jest zaini-
cjowanie kontroli norm prawnych in abstracto (choć w przypadku jedno-
stek samorządu terytorialnego zawężonej przedmiotowo), uzasadnione 
względami ochrony konstytucyjności i pewności prawa. Można zgodzić 
się, że dopuszczalność równoległego korzystania przez organy samo-
rządu terytorialnego z instytucji wniosku i skargi konstytucyjnej w celu 
ochrony swego publicznoprawnego statusu podważałaby ratio legis insty-
tucji skargi77. Gdyby jednak doszło np. do naruszenia własności gminy, 
to – przy założeniu uniwersalizmu konstytucyjnej gwarancji równości 
– aprioryczne wykluczenie dopuszczalności wniesienia przez nią skargi 
konstytucyjnej oznacza zaprzeczenie równości ochrony, jaką Konstytucja 
zapewnia wszystkim korzystającym z gwarancji własności78.

Podsumowanie

Założeniem Konstytucji jest efektywna ochrona wszystkich podmiotów 
objętych zakresem jej regulacji. Gmina jest podmiotem o szczególnym 
statusie, ale w ujęciu art. 165 jest przede wszystkim osobą prawną – pod-
miotem mającym zdolność prawną do uczestniczenia w obrocie na rów-
nych zasadach z innymi podmiotami prawa. Skoro gminie przysługują 
konkretne prawa konstytucyjne (jak np. prawo własności), to już na po-
ziomie ustawy zasadniczej powinna mieć zagwarantowaną ochronę tak-
że w sferze proceduralnej. Wynika to choćby z konstytucyjnej gwarancji 
„sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego” 
(art. 165 ust. 2). Efektywność konstytucyjnej ochrony gmin zależy więc 
od tego, czy organy ją stosujące (sądy i sąd konstytucyjny) będą właści-
wie odczytywały intencje ustawodawcy konstytucyjnego, który – wbrew 
tezom prezentowanym w orzecznictwie TK – nie podporządkował dzia-

76 Por. A. Kustra, Legitymacja…, s. 90–91.
77 Zob. J. Trzciński, Podmiotowy…, s. 213; J. Trzciński, Zakres…, s. 53.
78 Zob. E. Łętowska, Własność…, s. 908–909.
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łalności jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie realizacji zadań 
władzy publicznej. Nie można więc apriorycznie wykluczyć dopuszczal-
ności korzystania przez gminę z proceduralnych gwarancji prawa do 
sądu, a także ze skargi konstytucyjnej w przypadku naruszenia jej praw 
podmiotowych, którym na poziomie konstytucyjnym należy się równa 
ochrona. 

W praktyce TK każdorazowo (ad casum) musi ocenić, czy skarżąca 
gmina jest uprawniona do zainicjowania kontroli norm prawnych w try-
bie skargi konstytucyjnej79. Konieczne jest więc ustalenie, czy gmina jest 
podmiotem prawa, którego naruszenie zarzuca w skardze konstytucyjnej, 
oraz czy prawo to mieści się w zakresie pojęcia „konstytucyjne wolności 
i prawa” z art. 79 ust. 1 Konstytucji, będąc przynajmniej emanacją pod-
miotowych praw i wolności jednostki chronionych konstytucyjnie. 

Należy przyznać, że w dotychczasowej praktyce TK uwzględniał przy 
ocenie legitymacji skarżących gmin stan faktyczny leżący u podstaw 
wniesienia poszczególnych skarg konstytucyjnych. W sprawach zwią-
zanych z wykonywaniem przez gminę zadań władzy publicznej konse-
kwentnie odmawiał nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej80. Je-
śli natomiast gmina zarzucała w skardze naruszenie praw wynikających 
z rozdziałów I i II Konstytucji, np. wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej (art. 22 w zw. z art. 20), prawa do sądu (art. 45), prawa wła-
sności (art. 64), prawa do wynagrodzenia szkody (art. 77), prawa do za-
skarżania orzeczeń i decyzji (art. 78), TK żadnego z tych praw nie uznał 
za właściwą podstawę skargi konstytucyjnej gminy81. Trybunał wykluczył 
ponadto możliwość rozpatrzenia skargi konstytucyjnej opartej na zarzu-
cie naruszenia konstytucyjnego prawa do sądowej ochrony samodzielno-
ści jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2)82, a także prawa 
do samodzielnego swobodnego wykonywania zadań publicznych (art. 16 
ust. 2 i art. 166 ust. 1)83. Podstawą skargi konstytucyjnej gminy nie może 
być również – zdaniem TK – zasada równości (art. 32)84.

79 Tak już Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga…, s. 40–41.
80 Zob. m.in. postanowienia TK: z 8 grudnia 2014 r., Ts 291/14, OTK ZU 2014, nr 6, 

seria B, poz. 639; z 18 marca 2015 r., Ts 257/14, niepubl. – Trybunał odwołuje się w tych 
orzeczeniach do wcześniejszych postanowień o odmowie nadania biegu skardze kon-
stytucyjnej z powodu braku legitymacji skargowej po stronie skarżącej gminy.

81 Zob. m.in. postanowienia TK: z 6 lutego 2001 r., Ts 148/00, OTK ZU 2001, nr 3, 
poz. 72; z 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 2005, nr 1, seria B, poz. 26. 

82 Postanowienie TK z 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 2005, nr 1, seria B, poz. 26.
83 Postanowienie TK z 11 grudnia 2002 r., Ts 116/02, OTK ZU 2003, seria B, nr 2, 

poz. 104.
84 Zob. postanowienia TK: z 3 kwietnia 2001 r., Ts 148/00, OTK ZU 2001, nr 3, 

poz.  73; z 26 października 2001 r., Ts 72/01, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 298; z 23 lutego 
2005 r., Ts 35/04, OTK ZU 2005, seria B, nr 1, poz. 26. 
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W doktrynie będą się zapewne nadal pojawiały głosy za przyznaniem 
i przeciw przyznaniu gminom legitymacji do wystąpienia ze skargą kon-
stytucyjną. Nie można wykluczyć, że TK odstąpi od dotychczasowego 
poglądu prawnego o braku zdolności skargowej gminy, jeśli w konkret-
nym przypadku będzie tego wymagała potrzeba ochrony gminy przed 
naruszeniem istoty praw, które jej przynależą. Do rozważenia pozostaje 
wprowadzenie do polskiego systemu skargi komunalnej na wzór nie-
miecki, która służyłaby ochronie samodzielności i praw jednostek sa-
morządu terytorialnego. Realizacja tego postulatu wymagałaby jednak 
zmiany Konstytucji. 
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Planowanie w samorządzie 
terytorialnym 
Wybrane problemy prawne

Wprowadzenie

Problemy samorządu terytorialnego, rozpatrywane z perspektywy 25 lat 
jego istnienia, nie pozostawiają wątpliwości co do istotnego znaczenia 
prawa dla prawotwórczej i wykonawczej działalności administracji sa-
morządowej. Wśród wielu ważnych problemów pojawiających się w teo-
rii i praktyce wyodrębnić można problemy szerzej pojmowanego plano-
wania. Po reaktywowaniu samorządu terytorialnego w 1990 r. prawny 
model planowania nie charakteryzował się jeszcze tak dużą pojemnością 
i niestabilnością. W kolejnych latach, szczególnie po rozbudowie struktur 
samorządu na poziomie powiatu i województwa w 1998 r., planowanie 
stopniowo nabierało większego znaczenia, a po akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej bardzo dynamicznie już obejmowało kolejne obszary prawa. 
Nie ustają tendencje prawodawcy do zwiększania roli planowania w dzia-
łalności samorządu terytorialnego, w efekcie ta problematyka nabiera co-
raz donioślejszego znaczenia w praktyce.

Współczesny model planowania rozproszony jest w wielu aktach doty-
czących funkcjonowania samorządu terytorialnego, o różnej mocy praw-
nej, w prawie ustrojowym, materialnym, proceduralnym. Zorientowany 
na przyszłość, prospektywny i cykliczny charakter planowania powoduje, 
że jego prawna regulacja jest w dużej mierze ogólna, fragmentaryczna, 
a do tego zmienna. Słusznie podkreśla się, że funkcja planowania – w po-
równaniu z innymi funkcjami administracji – ma najmniej jasne i sta-
bilne podstawy prawne1. Prawodawca w zasadzie pozostawia organom 

1 B. Popowska, Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gos
podarczego, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowa-
na Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006, s. 84.
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jednostek samorządu terytorialnego możliwość swobodnego planowa-
nia, zapewnia zdolność do zmiany celów, zadań, a nawet instrumentów 
ich realizacji w razie zmiany warunków podczas wykonywania poszcze-
gólnych elementów procesu planowania2. Nie jest wobec tego łatwe po-
rządkujące i systemowe ujęcie problematyki planowania w samorządzie 
terytorialnym. Poza rozległym zakresem unormowań, charakterystyczne 
są różnorodne formy aktów planowania oraz ich niejednorodne cechy 
prawne. 

Kwestia terminologii

Niejednolita i specyficzna jest terminologia odnosząca się do aktów pla-
nowania, rodząca w praktyce różne i liczne problemy. Na gruncie obo-
wiązującego prawa samorządu terytorialnego występują m.in. plany (np. 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plany zrównoważo-
nego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków, wojewódzki plan działań na rzecz zatrud-
nienia), strategie (np. strategia rozwiązywania problemów społecznych, 
strategie rozwoju), programy (np. z zakresu ochrony środowiska, pro-
gramy operacyjne, programy działań), budżety jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków, wieloletnie prognozy finansowe, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
koncepcje, analizy i studia (z zakresu zagospodarowania przestrzenne-
go), Priorytety współpracy zagranicznej województwa, kierunki działa-
nia wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz kierunki działania zarządu 
powiatu, wytyczne programowe województwa, dokumenty programowe 
(umowa partnerstwa i programy służące jej realizacji) i inne. 

Trzeba zwrócić uwagę, że wiele z tych pojęć jest wieloznacznych (np. 
koncepcja, analizy, priorytety, kierunki), a jednocześnie ustawowo nie-
sprecyzowanych. D.R. Kijowski uważa, że ustalenie precyzyjnych defini-
cji różnych pojęć nie jest w tym przypadku niezbędne, bo żadne z nich nie 
posiada ściśle wyznaczonego prawem zakresu znaczeniowego. Analiza 
przepisów ustawowych wskazujących co ma być w danym – tak czy ina-
czej nazwanym – akcie zawarte, pozwala na uchwycenie, że praktycznie 
zawsze ma to być spis zamiarów, które podmioty go tworzące zamierzają 
w przyszłości zrealizować, najczęściej w wyznaczonym w tym akcie cza-

2 Zob. K. Strzyczkowski, Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa 
1985, s. 10.
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sie3. Z tym nie sposób się nie zgodzić. Zgłaszane w piśmiennictwie różne 
propozycje określania aktów planowania, w tym aktami polityki (admi-
nistracyjnej)4, traktowane są w kategoriach jedynie pewnej konwencji. 
Najczęściej spotykanymi pojęciami są akt planowania (planistyczny) lub 
– tradycyjnie już używane – plan, przy czym występują one jako pojęcia 
zbiorcze, wspólne dla tej kategorii aktów, ustawowo niejednolicie nazy-
wanych5. Na przykład M. Stahl podkreśla, że termin „akty polityki” lepiej 
oddaje istotę i zróżnicowanie planów, chociaż jest tylko umowną katego-
rią, bo akty polityki są zarazem aktami planowania6. Z kolei M. Kulesza 
rozumiał plan jako wyraz swoistego kompromisu między tym, co nie-
zbędne a tym, co możliwe, jako wiążące akty polityki i zarazem narzędzie 
koordynacji7.

Na tle specyficznej terminologii pojawiają się jednak różne wątpliwo-
ści, zwłaszcza że prawodawca pozostaje nieraz przy tych określeniach 
niekonsekwentny. Są przykłady używania odmiennych nazw dla tego 
samego aktu, np. jednym razem „powiatowy program przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” (art. 12 pkt 9c usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym8), innym – „pro-
gram promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” 
(art. 9 ust. 1 pkt oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9). Nawet na gruncie jednej tylko 
ustawy przygotowywany jest projekt „powiatowego programu zapobiega-
nia przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” 

3 D.R. Kijowski, Programy, plany i strategie jako podstawa działań organów ad-
ministracji publicznej, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne 
i administrację publiczną, red. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Warszawa 2013, s. 246.

4 M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, War-
szawa 1987, s. 208–213; J. Jeżewski, Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawo-
we, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2003, s. 316 i n.; 
I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień 
ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 533; K. Wlaźlak, Charakter 
prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2009, nr 6, s. 26; L. Bielecki, Prawne formy i metody działania 
administracji, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. L. Bielecki, P. Ruczkow-
ski, Warszawa 2011, s. 358; E. Olejniczak-Szałowska, Tworzenie planów, programów 
i strategii, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznic-
twie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 494.

5 Zob. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013, s. 148 
i n.; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 108.

6 M. Stahl, Szczególne prawne formy działania administracji, [w:] System prawa 
administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Nie-
wiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 371.

7 M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania…, s. 204.
8 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.
9 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.
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(art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym), a uchwalany 
„powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bez-
pieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (art. 12 pkt 9b ustawy 
o samorządzie powiatowym). Niektóre ustawowe pojęcia, jak „krajowa 
polityka miejska” (rozdział 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju10), są szczególnie kontrowersyjne, bo nie 
odpowiadają aktualnym warunkom ustrojowym, uniemożliwiając przy-
porządkowanie planu do struktury organizacyjnej, w której ten akt ma 
być tworzony i realizowany. 

Nie istnieje żaden uporządkowany system pojęć, samorządowe akty 
planowania charakteryzują się ponadto niezwykle rozbudowanymi, po-
ziomymi i pionowymi relacjami. Nieraz są w różny sposób powiązane 
z planami innych podmiotów administrujących, przybierającymi (poza 
wskazanymi wyżej) specyficzne nazwy i formy, jak założenia, oceny, ra-
porty, projekty, podstawy, polityki, ramy, perspektywy, efekty i inne. Na 
przykład polityka ochrony środowiska prowadzona jest na podstawie 
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których 
mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także za 
pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska (tytuł I, dział III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska11). W doktrynie katalog samorządowych aktów pla-
nowania nie jest zamknięty. Bywają do nich zaliczane takie specyficzne 
kategorie jak akty intencyjne, np. uchwały, w których rady gmin wyrażają 
zamiar likwidacji szkoły12. Rzadziej za plany uznaje się statuty i regulami-
ny samorządowe13 oraz sprawozdania14. 

Nawet na gruncie jednej ustawy występują niejednakowo określane, 
bardzo złożone formy planowania. Zjawisko to trafnie oddaje termin 
„wieloprogramowe planowanie strategiczne”15. Nie brakuje aktów plano-
wania zawierających kilka charakterystycznych pojęć dla jednego aktu, 
np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, programy polityki zdrowotnej, wytyczne programowe wo-
jewództwa. Pod tym względem nie jest również łatwo odróżnić od siebie 
wielu planów, o których mowa w bezpośrednio wiążących normach pra-
wa Unii Europejskiej, np. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Community 
Strategic Guidelines), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Natio-

10 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.
12 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015, s. 155.
13 Tak: T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania 

funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 69.
14 Tak: J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 183.
15 Tak: A. Jaxa Dębicka, Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty 

zarządzania publicznego a administracja publiczna, Warszawa 2008, s. 252.
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nal Strategic Reference Framework). Podobnie skomplikowana termino-
logia charakteryzuje prawo wewnętrzne państw członkowskich, np. bel-
gijskie strategiczne plany bezpieczeństwa (strategic plan of security). Przy 
wielowymiarowych powiązaniach aktów planowania, w tym będących 
efektem transpozycji aktów prawa UE do polskiego porządku prawnego, 
niejasna pozostaje kwestia ogólności planów. 

W ramach strategii albo planu mogą być przyjmowane programy (np. 
w zakresie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, pomocy społecz-
nej, promocji zatrudnienia), bywają jednak w programie albo w koncepcji 
uwzględniane plany (np. w gospodarce odpadami, w zagospodarowaniu 
przestrzennym). Jedne plany włączane są w ramy innych, nierzadko od-
miennie określanych, np. w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego ustalane są programy racjonalnego wykorzystania 
powierzchni ziemi (art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska), plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami (art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach16), program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej uchwalany jest wraz z planem działań (art. 111 ust. 3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody17), a plan znakowania zwie-
rząt w gminie stanowi fakultatywną część programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt18). 

Poszczególne plany często są tworzone z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w innych – różnie określanych – planach. Pojawiły się np. 
wątpliwości dotyczące istoty programów gospodarczych uchwalanych 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym19. Ani zakres przedmiotowy programu, ani okres jego 
obowiązywania nie są w ustawie ustalone. Powstaje pytanie, czy można 
utożsamiać taki program ze strategią rozwoju gminy20, czy raczej należa-
łoby przyjąć, że jego charakter jest specjalistyczny i stanowi pewną formę 
konkretyzacji gminnej strategii rozwoju, odnosząc się każdorazowo do 
różnych określonych w niej problemów21. Wydaje się, że o ile uchwała 
w sprawie strategii rozwoju gminy powinna zasadzać się na problemach 
bardziej strategicznego i szerzej pojmowanego rozwoju lokalnego, o tyle 

16 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.
17 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.
18 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.
19 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
20 Tak: A. Szewc, Władze gminy, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samo-

rządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 242.
21 Tak: K. Wlaźlak, Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Ko-

mentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 367.
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dla uchwały w sprawie programu gospodarczego właściwe są zagadnie-
nia natury inwestycyjnej czy branżowej, dotyczące konkretnego elemen-
tu rozwoju gospodarczego gminy. Dla danego okresu przyjmowana jest 
jedna strategia rozwoju gminy, natomiast określenie „uchwalanie progra-
mów gospodarczych” pozwala stwierdzić, że rada gminy może uchwalić 
co najmniej kilka takich programów. 

Programy gospodarcze są swego rodzaju planami zamierzeń gminy 
w sferze gospodarczej, zawierającymi także zasady lokalnej polityki go-
spodarczej i społecznej, a ich uchwalanie powinny poprzedzać analizy 
i oceny mechanizmów gospodarki rynkowej na terenie gminy22. Trafnie 
podniósł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 8 maja 2008 r.23, że pro-
gramy gospodarcze są planami rozwojowymi, mają charakter ogólny, ale 
obejmują założenia co do danego przedsięwzięcia. Nie można ponadto 
powielać w uchwale podjętej w trybie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samo-
rządzie gminnym postanowień podlegających regulacjom uchwały bu-
dżetowej. W oparciu o ten przepis może być uzasadnione wprowadzenie 
innej nazwy niż „program”. Taki pogląd wyraził WSA w Gdańsku w wy-
roku z dnia 2 maja 2007 r.24 dopuszczając uchwalenie w tym trybie planu 
odnowy wsi.

Status prawny aktów planowania

Cechy prawne wielu aktów planowania są nie tylko niejednolite, ale i od-
miennie postrzegane, a często rodzące różnorodne pytania w literaturze 
oraz orzecznictwie. Sam status prawny wielu planów jednostek samorzą-
du terytorialnego nie jest łatwy do ustalenia. Tylko nieliczne z nich mają 
ustawowo sprecyzowany charakter, w tym miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy (art. 14 ust. 8 i art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym25), 
plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
(art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym26), programy mające na celu doprowadzenie do przestrze-

22 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 54.
23 III SA Gl 399/08, CBOSA.
24 II SA/Gd 715/06, LEX nr 929903.
25 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.
26 Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm. 
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gania standardów jakości środowiska (art. 84 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska), które są uchwalane wraz ze stwierdzeniem naruszenia tych 
standardów, w przypadkach określonych ustawą lub w przepisach szcze-
gólnych (program ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem wprowa-
dzany uchwałą sejmiku województwa27, program ochrony przed hałasem 
uchwalany przez radę powiatu lub sejmik województwa28).

W innych przypadkach przepisy ustawy nie wskazują wprost na obo-
wiązywanie aktów planowania ani erga omnes, ani nawet na ich we-
wnętrzny charakter, a specyficzna treść tych aktów – w większym lub 
mniejszym zakresie określona już w ustawie – sprawia, że niezwykle 
trudno jest odróżnić plany – akty kierownictwa wewnętrznego od tych, 
które bezpośrednio rzutują na sytuację prawną obywateli. Nawet wypro-
wadzanie charakteru prawnego aktu planowania w drodze pełnego ka-
talogu metod wykładni nie zawsze prowadzi do jednoznacznych wnio-
sków w tej kwestii. Nie należą do wyjątków plany, których postanowienia 
w istocie wywołują różnorodne skutki, nie zawsze ograniczając się do 
sytuacji prawnej podmiotów z samorządowej struktury organizacyjnej, 
w ramach której dany plan został ustanowiony. Bardzo często względny 
jest charakter podziału postanowień planów na imperatywne (nakazują-
ce, prawnie wiążące), influencyjne (odziaływujące, wpływające, pośred-
nio kreujące sytuację prawną adresatów) i indykatywne (oznajmiające, 
spełniające jedynie funkcję informacyjną). 

Wątpliwości nasuwają chociażby przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne29, na podstawie których uchwalane są plany 
gminne w obszarze energetyki. Plany lub założenia do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe bywają zaliczane do 
– obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – grupy 
uchwał o charakterze programowym będących zarazem źródłami pra-
wa miejscowego30. Niektórzy autorzy dostrzegają zarówno indykatywne 
(informacyjne), influencyjne (motywujące), jak i imperatywne (nakazo-
we) postanowienia planów w zakresie energetyki. Rola tych pierwszych 
ogranicza się do informowania o aktualnym stanie zapotrzebowania na 
nośniki energetyczne na obszarze gminy oraz opisywania przedsięwzięć 
racjonalizujących ich użytkowanie, wreszcie – wskazywania na możli-
wości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów pa-
liw i energii. Postanowienia influencyjne to propozycja konkretnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze infrastruktury energetycznej, 

27 Art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
28 Art. 119 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
29 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.
30 M. Kasiński, Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawnopolityczne, 

Łódź 2009, s. 317.
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ze wskazaniem źródła finansowania tych inwestycji (przede wszystkim 
budżetu gminy). Postanowienia o takim charakterze znajdują się także 
w art. 20 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne stanowiącym, że w celu re-
alizacji gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energe-
tycznymi. Imperatywny natomiast – dla przedsiębiorstw energetycznych 
– charakter postanowień planów upatrywany jest w treści art. 20 ust. 6 
ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym, gdy nie jest możliwa 
realizacja gminnego planu na podstawie umów, gmina może „wskazać 
w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy 
działania muszą być zgodne”31. 

Specyficzne pod tym względem są także uchwały budżetowe zalicza-
ne do najważniejszych planów finansowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Nie mieszczą się one bez reszty ani w grupie aktów poli-
tycznych należących do kategorii czynności faktycznych lub aktów pra-
wa wewnętrznego, ani też w grupie aktów wykazujących cechy źródeł 
prawa miejscowego32. Większość przedstawicieli doktryny podziela po-
gląd prezentowany przez T. Dębowską-Romanowską, że akt budżeto-
wy to szczególnego rodzaju akt planowania i zarządzania finansowego 
w okresie budżetowym, niewykazujący cech normatywnych w sensie 
materialno-prawnym i procesowym33. Można jednak spotkać odmien-
ne stanowisko, zgodnie z którym uchwały budżetowe są szczególnymi 
i jednymi z najważniejszych aktów prawa miejscowego34. Jest to dys-
kusyjne, biorąc pod uwagę, że podstawy prawne pobierania dochodów 
i realizowania wydatków wynikają nie z budżetu, a z innych aktów 
prawnych. Ujęcie w budżecie dochodów z określonych źródeł lub wy-
datków na określone cele nie stanowi podstawy prawnej roszczeń lub 
zobowiązań gminy wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec 
gminy35. Nie pozostaje też bez znaczenia, że budżet może obowiązywać 
również z mocą wsteczną. 

31 M. Szydło, Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki, 
[w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Te-
resie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006, s. 158–161.

32 M. Kasiński, Monizm i pluralizm..., s. 314.
33 T. Dębowska-Romanowska, Wybrane zagadnienia prawne aktów z zakresu 

spraw budżetowych – jako przedmiotu nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Sa-
morząd Terytorialny” 1994, nr 3, s. 22.

34 M. Zubik, Samorządowa uchwała budżetowa na tle ustrojowych zasad budże-
towania. Wybrane problemy legislacyjnoprawne, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 3, 
s.  21 i n.; wyrok NSA z dnia 7 listopada 1996 r., I SA/Po 1091/96, LEX nr 79745; uchwa-
ły Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie z dnia 27 lutego 1995 r., 34/95, LEX 
nr 43110 oraz z dnia 20 marca 1995 r., 45/95, LEX nr 42741.

35 P. Kryczko, Gminna gospodarka finansowa, [w:] Ustawa o samorządzie gmin-
nym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 718.
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Podobnie niejasna jest natura prawna wieloletniej prognozy finan-
sowej. O jedynie planistycznym charakterze tego aktu świadczyć może 
dopuszczenie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego bez 
tej prognozy w efekcie stwierdzenia jej nieważności. O ile bowiem re-
gionalna izba obrachunkowa może stwierdzić nieważność takiej uchwa-
ły w przypadku jej sprzeczności z obowiązującym prawem, o tyle nie 
przysługuje – inaczej niż w razie nieuchwalenia budżetu samorządowe-
go – prawo dokonywania ustaleń zastępczych. Stwierdzenie nieważności 
wieloletniej prognozy finansowej pociąga jednak za sobą stwierdzenie 
nieważności uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, co 
wskazywałoby na prawnofinansowy charakter uchwały36. 

Nadal kontrowersyjny pozostaje charakter regionalnego programu 
operacyjnego, w szczególności systemu realizacji, który jest elementem 
programu. Sądy administracyjne raz podnosiły, że systemy realizacji 
programów spełniają kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu37, 
natomiast innym razem, że sam program regionalny nie jest nawet ak-
tem prawnym, a wyłącznie dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, 
tworzonym przez instytucję zarządzającą dla realizacji polityki rozwo-
ju38. Niektóre przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
zostały w tym zakresie uznane za niekonstytucyjne39 i częściowo zmie-
nione. Dalej jednak system realizacji programu stanowi swoisty regula-
min, którego przestrzeganie warunkuje uzyskanie dofinansowania przez 
wnioskodawców projektów. Regionalny program operacyjny jest przez to 
adresowany nie tylko do organów samorządu województwa, ale zacho-
wuje też wpływ na prawa i obowiązki innych podmiotów aplikujących 
o uzyskanie pomocy finansowej. W art. 20 ust. 3 ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju sformułowany został jeszcze obowiązek ogło-
szenia programu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że uchwałę w sprawie regionalnego programu operacyj-
nego podejmuje zarząd województwa, a więc organ bez kompetencji do 
stanowienia aktów prawa miejscowego.

W doktrynie i orzecznictwie niejednakowo określana była ponadto 
istota i prawne skutki wieloletnich programów gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy (uchwalanych na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

36 R.P. Krawczyk, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce – 
aktualne problemy, [w:] Regiony w prawie i praktyce. Polska – Ukraina, red. K. Skotnicki, 
K. Wlaźlak, Łódź 2015, s. 127.

37 Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2011 r., II GSK 2232/11, LEX nr 1133563; wyrok NSA 
z dnia 18 maja 2011 r., II GSK 817/11, LEX nr 992441.

38 Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 8 października 2010 r., II SA/Łd 973/10, LEX 
nr 773195.

39 Zob. wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11, OTK 2011, z. 10, poz. 115.
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mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego40), szcze-
gólnie w części dotyczącej zasad polityki czynszowej oraz warunków ob-
niżania czynszu (art. 21 ust. 2 pkt 4); gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi41), zwłaszcza w części dotyczącej nakazu dostosowania 
liczby punktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży, podawa-
nia i spożywania napojów alkoholowych do potrzeb ograniczania do-
stępności alkoholu, zawartych w gminnym programie (art. 12 ust.  4) 
oraz zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4 i 5), którzy pozostają poza 
strukturą organizacyjną gminy; czy programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ustawy 
o ochronie zwierząt), w szczególności elementy programu dotyczące 
informacji o miejscu schroniska dla bezdomnych zwierząt, o całodo-
bowej opiece weterynaryjnej, a także postanowienia w zakresie poszu-
kiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz wskazania gospodar-
stwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
(art. 11a ust. 2 pkt 1, 5, 7 i 8).

Formy prawne aktów planowania jednostek samorządu terytorialne-
go nie ograniczają się tylko do aktu normatywnego (powszechnie lub 
wewnętrznie obowiązującego). Są wśród tych planów samorządowych 
akty administracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu (rozdział 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym), indywidualne programy wychodzenia z bezdomności czy 
usamodzielnienia (art. 49 i 88 ust. 6–7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej42), a nawet czynności tylko faktyczne (akt plano-
wania ostatecznie jest wprawdzie uchwalany, ale może być wkompo-
nowany w ramy kilku aktów/załączników do aktów albo kilka różnych 
programów jest ujętych w jednym akcie prawnym), np. program poli-
tyki zdrowotnej określany jako „zespół działań” (art. 5 pkt 29a ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych43), analizy i studia z zakresu zagospo-
darowania przestrzennego prowadzone przez powiat i samorząd woje-
wództwa (art. 3 ust. 2 i art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). 

40 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150.
41 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.
42 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.
43 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 581.
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Termin na uchwalenie planu

Część planów uchwalana jest obligatoryjnie, niektóre z nich – fakulta-
tywnie. Ustawodawca rzadko jednak wyznacza określone konsekwencje 
za niepodjęcie i niezrealizowanie planu dla organów za to odpowiedzial-
nych. Najczęściej nie jest wskazany termin na przyjęcie aktu planowania, 
a jeśli nawet ustawa go określa, nie są zgodnie traktowane skutki prawne 
uchybienia terminowi na uchwalenie planu. 

Nie był jednakowo rozumiany charakter terminu na przyjęcie budże-
tu, który w zasadzie powinien być podjęty przed rozpoczęciem roku bu-
dżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż 
do dnia 31 stycznia tego roku (art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych44). NSA w wyroku z dnia 4 listopada 1993 r. 
(SA/Gd 1373/93)45 podkreślił, że termin na uchwalenie budżetu jest nie-
przekraczalny i jego naruszenie powoduje ustanie kompetencji rady gmi-
ny do podjęcia uchwały w sprawie budżetu, a organem umocowanym 
do ustalenia budżetu staje się regionalna izba obrachunkowa. Podobne 
stanowisko wyraziła T. Dębowska-Romanowska akcentując jednak przy 
tym, że w przypadku uchybienia ustawowemu terminowi rada gminy 
traciłaby uprawnienia do uchwalenia budżetu na okres od 1 do końca 
lutego, a po tym terminie ponownie je odzyskiwała46. Inni autorzy nie 
podzielali tego stanowiska47. Słusznie podniósł szczególnie P. Kryczko, 
że jeśli rada/sejmik podejmie uchwałę budżetową w lutym, przed usta-
leniem budżetu przez regionalną izbę obrachunkową, to nie istnieją już 
powody do podejmowania przez regionalną izbę obrachunkową czynno-
ści zmierzających do jego ustalenia48.

Przedmiotem sporu okazał się ponadto charakter terminu na uchwa-
lenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Pierwszy z tych programów jest 
uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązy-
wania programu (art. 5a ust. 1 in fine ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

44 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
45 ONSA 1994, nr 4, poz. 154.
46 T. Dębowska-Romanowska, Glosa do wyroku NSA z dnia 4 listopada 1993 r., SA/Gd 

1373/93, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 11, s. 334.
47 M. Kasiński, Glosa do wyroku NSA z 4 listopada 1993 r., SA/Gd 1373/93, „Samo-

rząd Terytorialny” 1994, nr 5, s. 69; P. Kryczko, Finanse samorządu województwa, [w:] 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. P. Chmielnicki, Warszawa 
2005, s. 338–339; idem, Gminna gospodarka…, s. 730–731.

48 P. Kryczko, Finanse samorządu…, s. 338–339; idem, Gminna gospodarka…, s. 730.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie49), a drugi – corocz-
nie do dnia 31 marca (art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt). WSA 
we Wrocławiu stwierdził, że termin na uchwalenie programu współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter zawity, a jego uchy-
bienie stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością całego 
programu50. Innego zdania był NSA określając ten termin jako jedynie 
instrukcyjny i w efekcie nie rzutujący na ważność uchwały51. Taki cha-
rakter terminu na uchwalenie akcentowano również w odniesieniu do 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt52.

Gdyby uznać zawity i nieprzywracalny charakter terminu na uchwa-
lenie programu, trzeba byłoby wówczas przyjąć, że przekroczenie tego 
terminu rodzi skutek w postaci istotnego naruszenia prawa dającego 
podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały. Wydaje się, że termin na 
uchwalenie zarówno samorządowych programów współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, jak i gminnego programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, powinien być 
rozumiany jako instrukcyjny. W praktyce i tak już zbyt często pojawiały 
się przypadki niewykonywania ustawowego obowiązku stanowienia tych 
aktów. Brak programów w danym roku albo bardzo utrudni, albo nawet 
uniemożliwi realizację istotnych celów i obowiązków ustawowych pole-
gających na inicjowaniu i rozwoju współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w sferze zadań publicznych czy też na zapewnianiu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywaniu.

Określenie konkretnego terminu na podjęcie uchwały w sprawie 
programu należałoby interpretować wyłącznie jako świadome działa-
nie dyscyplinujące organy gminy do rozpoczęcia prac nad stworzeniem 
programu53. Nie powinno natomiast – mimo iż jest naruszeniem prawa 

49 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.
50 Zob. wyroki WSA we Wrocławiu: z dnia 4 maja 2011 r., III SA/Wr 112/11, LEX 

nr 995213; z dnia 19 maja 2011 r., III SA/Wr 142/11, LEX nr 1132856; z dnia 20 maja 
2011 r., III SA/Wr 133/11, LEX nr 995216; z dnia 25 maja 2011 r., III SA/Wr 127/11, LEX nr 
1100655; z dnia 7 czerwca 2011 r., III SA/Wr 200/11, LEX nr 995222; z dnia 28 czerwca 
2011 r., III SA/Wr 221/11, LEX nr 844628; z dnia 29 czerwca 2011 r., III SA/Wr 153/11, 
LEX nr 1087979; z dnia 6 lipca 2011 r., III SA/Wr 176/11, LEX nr 1154637; z dnia 6 lipca 
2011 r., III SA/Wr 228/11, LEX nr 1087985; z dnia 14 lipca 2011 r., III SA/Wr 162/11, LEX nr 
1154636; a także rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycz-
nia 2011 r., NK-N.4131.9.2011.LF, LEX nr 786676.

51 Zob. wyroki NSA: z dnia 8 listopada 2011 r., II OSK 1824/11, LEX nr 1212796; 
z dnia 24 listopada 2011 r., II OSK 2107/11, LEX nr 1152139. 

52 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2012 r., 
KN.I-4131.2.17.2012.4, LEX nr 1165730.

53 J. Bobrowicz, Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego 
– na przykładzie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

NK-N.4131.9.2011.LF
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– skutkować nieważnością uchwały w całości. Określone w ustawie obo-
wiązki i wynikająca z nich odpowiedzialność za współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi w ramach wykonywania określonych zadań czy 
też za bezdomność zwierząt wymagają nie tylko przygotowania odpo-
wiednich programów, ale przede wszystkim realizacji ich postanowień. 
Zważywszy na to słuszny jest postulat de lege ferenda, aby ustawodawca 
dopuścił – w uzasadnionych przypadkach – możliwość uchwalania tych 
programów w późniejszym terminie54.

Instrumenty przeciwdziałania  
bezczynności planistycznej

Problemy dotyczące charakteru terminu na uchwalanie planu wiążą się ze 
szczególnymi środkami nadzoru stosowanymi w razie niepodjęcia aktu. 
Bezczynność planistyczna polegająca na nieuchwaleniu planu (w sytu-
acjach istnienia ustawowego obowiązku do podjęcia stosownej uchwa-
ły) skutkować będzie – w przypadkach określonych ustawą – ustaleniem 
planu zastępczego, wydanego przez inny podmiot i w innej formie: or-
gan nadzoru w szczególnym trybie (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, budżet), a także przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne (wieloletni plan rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych).

Jeżeli rada gminy nie uchwali studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, nie przystąpi do jego zmiany 
albo, uchwalając studium, nie określi w nim obszarów rozmieszczenia in-
westycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w progra-
mach rządowych, wojewoda, po podjęciu czynności zmierzających do 
uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków ich wprowa-
dzenia do studium, wzywa radę do uchwalenia studium lub jego zmia-
ny w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

i zapobiegania bezdomności zwierząt, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 
2012, nr 4, s. 34.

54 Por. J. Kosowski, Komentarz do art. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, 
poz. 1536 ze zm.), „Przegląd Naukowy Disputatio” 2013, nr 1, s. 117; K. Wlaźlak, Funkcja 
planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 4, s. 40.

5. 
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albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w za-
kresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego, 
wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze wywołujące skutki prawne 
takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 12 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nadzwyczajny środek nadzoru przewidziany został w razie nieuchwalenia 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Regional-
na izba obrachunkowa ustala budżet samorządowy w zakresie zadań wła-
snych oraz zadań zleconych w przypadku niepodjęcia uchwały w tej sprawie 
przez organ stanowiący do dnia 31 stycznia roku budżetowego (art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych55). Ponadto, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet w przypadku 
niezachowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zasad określonych 
w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych, w tym przekroczenia indy-
widualnego wskaźnika zadłużenia wyliczonego dla danej jednostki.

Specyficzne są również skutki nieuchwalenia wieloletniego planu roz-
woju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków56. 
Plan ten jest opracowywany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-ka-
nalizacyjne i przedkładany organowi wykonawczemu gminy. W razie 
jego nieuchwalenia przez radę gminy w terminie trzech miesięcy od dnia 
przedłożenia, plan w takiej formie (opracowany przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne) stanowi podstawę do określenia i jednora-
zowego zatwierdzenia taryf za pobraną wodę i odprowadzanie ścieków. 
W innym przypadku taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały 
rady gminy, na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

In genere brakuje sformalizowanych instrumentów przeciwdziałania 
bezczynności planistycznej. Nie sposób jednak postrzegać możliwości 
ustalania zastępczych planów inaczej jak tylko wyjątku, szczególnie pla-
nów jako aktów nadzoru. Ich istota sprowadza się bowiem do wyłączenia 
samodzielności planistycznej samorządu terytorialnego. Skoro ustawa 
explicite nie określa upoważnienia do wprowadzenia ustaleń zastępczych 
w odniesieniu do pozostałych aktów planowania, nie można byłoby w ich 
przypadkach domniemywać kompetencji nadzorczych. Możliwość usta-
nowienia planu w trybie aktu nadzoru w związku z bezczynnością orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego, polegającą na nieuchwaleniu 
planu (gdy istnieje ustawowy obowiązek jego podjęcia), powinna być 
ograniczona tylko do tych przypadków, w których norma prawa wprost 
upoważnia organ nadzoru do stosowania konkretnych środków.

55 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.
56 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 139.
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Przekraczanie granic  
upoważnień ustawowych 
w praktyce prawodawczej  
rad gmin. Uwagi na tle ustawy 
o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami1

Zachowanie dziedzictwa kulturowego, chociażby ze względu na jego zna-
czenie dla budowania tożsamości narodowej, stanowi jedno z podstawo-
wych zadań państwa. Przesądza o tym treść art. 5 Konstytucji, zgodnie 
z którym „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszal-
ności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i oby-
watela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju”, a także art. 6 ust. 1 Konstytucji stanowiący, że „Rzeczpospoli-
ta Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania 
i rozwoju”. Konstytucja zobowiązuje zatem wszystkie organy admini-
stracji publicznej, w tym organy samorządu terytorialnego, do ochrony 
dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim jego materialnych wytwo-
rów, jakimi są zabytki. Dookreślenie tego konstytucyjnego obowiązku 
następuje na poziomie ustawodawstwa zwykłego. W konsekwencji usta-
wodawca przesądził, że opieka nad zabytkami należy do zadań własnych 
gminy, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.; 
dalej: ustawa o samorządzie gminnym) zadania własne gminy obejmują 
także zadania w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych in-
stytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z kolei 

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, ze zm.; dalej: u.o.o.z.). Publikacja obejmuje stan 
prawny i orzecznictwo na dzień 30.09.2015 r.
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art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.; dalej: ustawa o samorzą-
dzie powiatowym) stanowi, że powiat wykonuje zadania o charakterze 
ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie „kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami”. Zadania te mają charakter komplementarny i do-
tyczą tych zadań, których z określonych względów nie można realizować 
na szczeblu gminy. Natomiast samorząd województwa wykonuje zadania 
o charakterze wojewódzkim, w tym w szczególności na podstawie art. 
14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1392; dalej: ustawa o samorządzie 
województwa) w zakresie „kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami”. Należy przy tym podkreślić, że wskazane przepisy ustaw sa-
morządowych odnoszą się zarówno do ochrony zabytków, jak i opieki 
nad zabytkami. Rozróżnienie to ma doniosłe znaczenie, gdyż ochrona 
dotyczy władczej ingerencji, natomiast opieka polega na działalności fak-
tycznej, stanowiąc obowiązek każdego właściciela i posiadacza zabytku, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego2.

Konkretyzację kompetencji i obowiązków organów samorządu tery-
torialnego w  powyższym zakresie stanowią postawienia ustawy z dnia 
23  lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Analiza 
unormowań tego aktu normatywnego wskazuje, że to gmina jest jed-
nostką samorządu terytorialnego, której powierzono szczególną rolę 
w ochronie dziedzictwa kulturowego. O ile bowiem jednostki samorządu 
terytorialnego każdego szczebla powinny uchwalić programy opieki nad 
zabytkami (art. 87 u.o.o.z.), realizując cele wytyczone na szczeblu cen-
tralnym w krajowym programie ochrony zabytków i opiece nad zabyt-
kami (art. 87 u.o.o.z.) i mogą udzielać dotacji na prace restauratorskie, 
konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
(art. 81 u.o.o.z.), to do wyłącznej kompetencji gminy należy m.in. prowa-
dzenie ewidencji zabytków, która powinna stanowić kompletne i podsta-
wowe źródło wiedzy na temat zasobu zabytkowego Polski (art. 22 ust. 4 
u.o.o.z.) oraz prawo ustanowienia na jej terenie parku kulturowego3, a także 

2 Szerzej na ten temat zob. K. Zalasińska, Ochrona dziedzictwa kulturowego jako 
zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, http://www.samorzad.lex.pl/
czytaj/-/artykul/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-jako-zadanie-wlasne-jednostek-s
amorzadu-terytorialnego, (dostęp 19.09.2015).

3 Aby chronić wyróżniające się krajobrazowo tereny wraz z położonymi na nich 
zabytkowymi nieruchomościami, gminy mogą tworzyć parki kulturowe. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje rada gminy w formie uchwały, która powinna być zaopiniowana 
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uchwała rady powinna 
określać przede wszystkim: nazwę parku, jego granice, sposób ochrony, a także obo-
wiązujące na jego terenie zakazy i ograniczenia. Te ostatnie mogą w szczególności 
dotyczyć: prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej; zmiany sposobu korzystania z zabytków nie-

m.in
m.in
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ochrona
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ochrona
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określenia zakresu ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego (art. 16–20 u.o.o.z.).

Gmina jest także organem egzekucyjnym decyzji wydawanych przez 
miejskich konserwatorów zabytków, a więc odpowiada za skuteczność 
m.in. decyzji nakazujących i zakazujących określonego działania, stano-
wiącego zagrożenie dla zabytku nieruchomego i  jego otoczenia (art. 19 
§ 2 oraz art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2014 r., poz. 1619, ze zm.).

Instrumentem umożliwiającym realizację wymienionych powyżej 
zadań jest przyznane organom stanowiącym jednostek samorządu tery-
torialnego prawo wydawania odpowiednich aktów prawa miejscowego, 
które zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji są źródłami powszechnie obo-
wiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 
Powyższe oznacza, że na podstawie aktów prawa miejscowego organy 
władzy publicznej mogą wydać akty stosowania prawa (np. w postaci de-
cyzji czy orzeczeń) w stosunku do jednostek i innych podmiotów, i akty 
te mogą stanowić podstawę przyznania uprawnienia bądź nałożenia obo-
wiązku4.

Zakres obowiązywania aktów prawa miejscowego jest ograniczony 
pod względem terytorialnym, ale także przedmiotowym, gdyż mogą one 
być wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy 
administracji rządowej niezespolonej jedynie na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie (art. 94 Konstytucji). Realizację tych 
postanowień ustawy zasadniczej stanowią odpowiednie unormowania 
ustaw ustrojowych określających zasady funkcjonowania jednostek sa-
morządu terytorialnego. W konsekwencji, na podstawie upoważnień 
ustawowych radzie gminie przysługuje prawo stanowienia aktów pra-
wa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w formie uchwały 
(art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 
Z kolei, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, 

ruchomych; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków 
niezwiązanych z ochroną parku kulturowego (z wyjątkiem znaków drogowych oraz 
znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego); składowania 
lub magazynowania odpadów.

Dla obszarów, na których utworzony został park kultury, gmina ma obowiązek 
opracować i uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O ile zada-
niem rady jest utworzenie parku, a także powołanie do życia jednostki organizacyjnej, 
której zadaniem będzie zarządzanie tym terenem, o tyle do wójta należy stworzenie 
planu ochrony parku kulturowego. Plan ten organ wykonawczy gminy sporządza 
w porozumieniu z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. Do 
wejścia w życie planu ochrony konieczne jest również jego zatwierdzenie przez radę 
gminy, która w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę (por. art. 16 u.o.o.z.).

4 Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. 
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, Warszawa 2009, s. 220. 
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rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 
powiatu (art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym). Akty te rada powiatu stanowi w formie uchwały, jeżeli ustawa 
upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 41 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Natomiast, na podsta-
wie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz na 
podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach 
sejmik województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze województwa lub jego części (art. 89 tej ustawy).

Zgodzić należy się z tezą, że mimo przyznanej samorządowi terytorial-
nemu, a  uzasadnionej ustrojowo, dużej samodzielności w stanowieniu 
prawa miejscowego, wola mieszkańców nie jest źródłem wyłącznym ani 
nawet podstawowym władzy samorządowej. Źródłem tej władzy i odręb-
ności samorządu terytorialnego jest bowiem pozytywne unormowanie 
prawne, czyli normy Konstytucji i ustaw5. Wynikające z art. 163 Kon-
stytucji domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego do wyko-
nywania zadań publicznych może być obalone przez regulację ustawową 
przyznającą kompetencję do wykonywania zadań publicznych w danej 
dziedzinie administracji rządowej. Samorząd wykonuje samodzielnie za-
dania publiczne, ale na podstawie ustaw i w ramach ustaw. Z tego też 
względu prawo miejscowe samorządu terytorialnego nie może być roz-
patrywane wyłącznie jako wyraz woli mieszkańców wspólnoty, jest ono 
bowiem zdeterminowane także przez ustawodawstwo. Przyjęty w Polsce 
model ustrojowy wymusza traktowanie prawotwórczej funkcji samorzą-
du terytorialnego jako funkcji pochodnej, spełnianej tylko na podstawie 
upoważnień ustawowych. Samorząd terytorialny korzysta zatem jedynie 
z tych praw, które zostały mu przyznane mu w ustawach6 i w określonych 
tam granicach. 

W konsekwencji wykonywanie uprawnień prawotwórczych jednostek 
samorządu terytorialnego, podobnie jak realizacja pozostałych kompe-
tencji, podlega nadzorowi. Nadzór ten ograniczony został jedynie do 
oceny legalności działalności samorządu. Oznacza to, że organ nadzo-
ru może badać działalność jednostki samorządu tylko pod względem jej 
zgodności z prawem powszechnie obowiązującym (art. 171 ust. 1 Kon-

5 Por. uchwałę TK z dnia 27 września 1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46, 
w której Trybunał podkreśla, że źródłem legitymacji samorządu jest prawo stanowio-
ne przez państwo, co powoduje, że samorząd nie nabiera przymiotu władzy suweren-
nej; taki sam pogląd wyraża Trybunał Konstytucyjny także w wyrokach z dnia 26 maja 
1998 r., K 17/98, OTK 1998, nr 4, poz. 48 oraz z dnia 3 listopada 1999 r., K 13/99, OTK 
1997, nr 7, poz. 155). 

6 K. Bandarzewski, D. Dąbek, P. Dobosz et al., Komentarz do art. 89 ustawy o samo-
rządzie województwa, teza 8, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, 
red. P.A. Chmielnicki, Warszawa 2005.
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stytucji). Organy nadzoru mogą zatem wkraczać w działalność samorzą-
du tylko wówczas, gdy zostanie naruszone prawo, nie są zaś upoważnione 
do oceny celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych 
przez samorząd7. Konstytucyjne kryterium legalności w zakresie nadzo-
ru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego określone jest 
także w samorządowych ustawach ustrojowych (art. 85 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 77 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 79 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa). 

Organami nadzoru nad samorządem terytorialnym są Prezes Rady 
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regional-
ne izby obrachunkowe (art. 171 ust. 2 Konstytucji)8. Ustawa zasadnicza 
w sposób enumeratywny wskazuje podmioty wyposażone w kompeten-
cje nadzorcze wobec samorządu, co niewątpliwie wzmacnia jego nieza-
leżność. Regulacje konstytucyjne wskazujące podmioty nadzoru nad sa-
morządem terytorialnym zostały powtórzone w ustawach ustrojowych. 
Wszystkie trzy ustawy ustrojowe potwierdzają także, że organy nadzoru 
mogą wkraczać w działalność jednostki samorządu tylko w przypadkach 
określonych ustawami9.

Prezes Rady Ministrów, jako naczelny organ administracji publicznej, 
sprawuje nadzór nad wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego 
w kraju (art. 148 pkt 6 Konstytucji). Niemniej z punktu widzenia dal-
szych rozważań dotyczących uprawnień prawodawczych rady gminy, 
najistotniejsze są uprawnienia nadzorcze organów właściwych miejsco-
wo tj. wojewodów oraz regionalnych izb rachunkowych. 

W świetle postanowień samorządowych ustaw ustrojowych to woje-
woda jest organem nadzoru ogólnego. Na jego rzecz przemawia bowiem 
domniemanie kompetencji nadzorczych. Jest on zatem właściwy we 
wszystkich sprawach, które nie należą do Prezesa Rady Ministrów i do 
regionalnej izby obrachunkowej. Wojewodowie sprawują nadzór ogól-
ny, podczas gdy izby sprawują nadzór wyspecjalizowany. Co do zasady 
nadzór nad samorządem terytorialnym powinien pozostawać w gestii 

7 M. Masternak-Kubiak, Komentarz do art.171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
teza 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Haczkowska M., War-
szawa 2014. 

8 Organy wskazane w tym przepisie Konstytucji nie są jedynymi podmiotami 
uczestniczącymi w nadzorze nad działalnością gminną. W sprawowaniu tego nadzo-
ru biorą także udział: Sejm (art. 171 ust. 3 Konstytucji) oraz inne organy wskazane 
w ustawach ustrojowych, np. minister właściwy do spraw administracji publicznej 
(art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 3, art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), mini-
ster właściwy do spraw Skarbu Państwa (art. 49 ustawy o samorządzie województwa), 
organy gminy (art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym).

9 Art. 87 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 ust. 2 ustawy o samorządzie po-
wiatu, art. 78 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. 
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wojewody, natomiast działalność izb obrachunkowych powinna się ogra-
niczyć tylko do spraw finansowych. Należy zatem przyjąć, że właściwość 
rzeczowa wojewody, będącego organem nadzoru o właściwości general-
nej, doznaje ograniczenia tylko w odniesieniu do spraw wymienionych 
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm., dalej: 
ustawa o RIO)10.

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego jest ściśle ukierunkowany i obejmuje wyłącznie 
sprawy finansowe. Regionalna izba obrachunkowa jest państwowym orga-
nem nadzoru (instytucją nadzoru) nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki fi-
nansowej i zamówień publicznych tych jednostek (art. 1 ustawy o RIO). 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o RIO do wyłącznej właściwości ko-
legium izby należy ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 
11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W orzecznictwie i piśmiennictwie konstytucyjnym pojęcie „sprawy 
finansowe” – określające zakres nadzoru regionalnej izby obrachunko-
wej – zostało uznane zasadniczo za tożsame z określonym w art. 11 ust. 1 
ustawy o RIO zakresem przedmiotowym uchwał i  zarządzeń organów 
samorządu w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian; za-
ciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek; zasad i zakre-
su przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy usta-
wy – Ordynacja podatkowa; absolutorium; wieloletniej prognozy finan-
sowej i jej zmian. Właściwość izb została zatem określona w drodze enu-
meracji pozytywnej, wytyczającej granicę materii nadzorczych pomiędzy 
kognicją wojewodów i izb11. 

W świetle powyższych rozważań istotne znaczenie dla określenia 
i delimitacji zakresu kompetencji nadzorczych zarówno wojewody, jak 
i regionalnych izb obrachunkowych ma normatywne pojęcie: „sprawy fi-
nansowe”. Pojęcie to nie ma definicji legalnej. Naczelny Sąd Administra-
cyjny wyraża pogląd, że określenie „w sprawie” oznacza wszystkie kwestie 
powiązane rzeczowo z zasadniczym, określonym hasłowo zagadnieniem, 
w tym przypadku z finansami. Sąd ten stanął na stanowisku, że skoro nie 
ma legalnej definicji pojęcia: „sprawy finansowe”, która jednoznacznie 

10 Por. także H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 
Warszawa 2011, s. 432.

11 Por. Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorial-
nego, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2, s. 105 i nast.
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ograniczyłaby katalog spraw poddanych nadzorowi regionalnych izb ob-
rachunkowych wyłącznie do tych wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy 
o RIO, to nie można tego pojęcia, a co za tym idzie – kompetencji nadzor-
czych regionalnych izb obrachunkowych – zawężać przez domniemanie 
kompetencji wojewody12. 

Analiza rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych w związku ze sto-
sowaniem przepisów u.o.o.z. przez organy jednostek samorządu tery-
torialnego (zwłaszcza na szczeblu gminnym) prowadzi do wniosku, 
że największe trudności i problemy praktyczne rysują się na  tle dwóch 
unormowań tej ustawy. 

Po pierwsze, są one związane z przekraczaniem kompetencji do mo-
dyfikowania zakresu współdziałania organów w postępowaniu admini-
stracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Problemy prak-
tyczne w tym zakresie pojawiają się na tle art. 36 u.o.o.z.13, który określa 
w sposób enumeratywny wszystkie działania, dla podjęcia których wy-
magane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konser-
watora zabytków. Powyższe oznacza, że tylko w sytuacjach określonych 
w tym przepisie, występuje obowiązek uzyskania takiego pozwolenia 
i brak jest możliwości rozszerzenia obowiązku uzyskania pozwolenia wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków w akcie prawa miejscowego. Nie-
mniej, jak wynika z  orzecznictwa, organy stanowiące jednostek samo-
rządu terytorialnego podejmują działania prawodawcze mające na celu 
rozszerzenie tego katalogu, lub dookreślenie pojęć w nim wskazanych. 
Przekroczenie upoważnienia ustawowego w tym zakresie związane jest 
przede wszystkim z podejmowaniem przez gminy uchwał w trybie art. 15 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

12 Wyrok z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt II GSK 261/2007, wyrok NSA z dnia 
15 października 2013 r., sygn. akt II OSK 1706/2013.

13 Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.o.o.z. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków wymaga: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; wykonywanie robót budowlanych 
w otoczeniu zabytku; prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do 
rejestru; prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 
prowadzenie badań archeologicznych; przemieszczanie zabytku nieruchomego wpi-
sanego do rejestru; trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, 
z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znaj-
duje; dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; zmiana 
przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; 
umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic rekla-
mowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów; podejmowanie innych działań, 
które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpi-
sanego do rejestru; poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, 
w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektro-
nicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
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waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; ze zm.), tj. uchwaleniem 
planu zagospodarowania przestrzennego14. Przekroczenie delegacji usta-
wowej w praktyce organów stanowiących rad gminy polegało m.in. na:
§  wprowadzeniu nakazu opiniowania wszelkich prac remontowo-bu-

dowlanych mających wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków oraz nakazu wykonywania 
prac ziemnych po uzgodnieniu i za pozwoleniem tego konserwa-
tora zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego terenu (zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r., znak: 15/14);

§  wyznaczeniu strefy obserwacji archeologicznej dla całego obszaru 
objętego planem zagospodarowania przestrzennego i wprowadze-
nia obowiązku prowadzenia wszelkich prac ziemnych o charakte-
rze inwestycyjnym pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków (zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 27 lipca 2012 r., znak: NK-N5.4131.652.2012.GD1);

§  wprowadzeniu obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na prowadzenie ziemnych robót budow-
lanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich 
poprzez przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych 
metodą wykopaliskową przez uprawnionego archeologa przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, a  dla robót niewymagają-
cych pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (zob. Rozstrzygnię-
cie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r., 
znak: NK-N13.4131.388.2012.JT1).

§  zawarciu w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego postanowienia, że decyzja o rozbiórce budynku uję-
tego w gminnej ewidencji zabytków może być uzależniona od wcze-
śniejszego wykonania karty ewidencyjnej zgodnie z instrukcją Kra-
jowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie oraz 
uzależnienie jej od pozytywnej opinii ekspertyzy budowlanej opraco-
wanej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz od potrzeby odbudowy 
budynku (zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 29 lipca 2011 r., znak: NK-N.4131.713.2011.JT1–1);

14 Charakter prawny uchwały rady gminy o utworzeniu parku kulturowego, jako 
aktu prawa miejscowego, nie budzi przy tym wątpliwości (zob. M. Rymer, Rola jedno-
stek samorządu terytorialnego w systemie ochrony zabytków – analiza wybranych pro-
blemów, [w:] Ochrona zabytków militarnych Helu, red. Gryszczyńska A., Konieczna B., 
Toruń 2006, s. 30). 

m.in
NK-N5.4131.652.2012.GD
NK-N13.4131.388.2012.JT
NK-N.4131.713.2011.JT
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§  ustaleniu przez radę miejską zasad i warunków umieszczania szyl-
dów i reklam na terenie zabytkowego śródmieścia, które określają 
jedyne dopuszczalne formy montażu reklam i szyldów (zob. Roz-
strzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 
2008 r., znak: NK.II.DJ.0911–94/08). 

Problemy rodzi także stosowanie art. 7115 w związku z art. 8116 u.o.o.z. 
Przepisy te określają zasady finansowania prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych przy zabytku, w tym zasady przyznawa-
nia dotacji w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami u.o.o.z. właściciele zabytków – osoby fizyczne lub 
jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego – na mocy tej 
ustawy zostali zobowiązani do finansowania prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych. Działania te wchodzą bowiem w zakres spra-
wowanej przez właścicieli opieki nad zabytkiem, polegającej w szczególności 
na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku wraz z otoczeniem w jak najlepszym 
stanie. Jednostki samorządu terytorialnego, w których posiadaniu znajdują 
się zabytki, mogą otrzymywać – tak jak każdy inny posiadacz takiego obiektu 
– dotacje z budżetu centralnego na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku. Dotacji takiej 
udziela albo minister właściwy do spraw kultury, albo wojewódzki konser-
wator zabytków. Ponadto, jak wynika z przepisów u.o.o.z., gminy, a także po-
wiaty i województwa samorządowe, mogą nie tylko otrzymywać dotacje na 
opiekę nad zabytkami, ale również wspierać finansowo prace przy zabytkach.

W konsekwencji problematyczne staje się ustalenie, kiedy jednostka 
samorządu terytorialnego może traktować finansowanie prac przy zabyt-
ku jako realizację zadań własnych. 

15 Zgodnie z art. 71 ust. 1 u.o.o.z. w zakresie sprawowania opieki nad zabytka-
mi osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograni-
czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadze-
nie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. 
Jednocześnie sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł 
prawny, określony wyżej, posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem 
własnym tej jednostki (art. 71 ust. 2 u.o.o.z.).

16 Artykuł 81 ust. 1 u.o.o.z. stanowi, że w trybie określonym odrębnymi przepisami 
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powia-
tu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 
uchwale. Dotacja ta może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych 
na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 ust. 2 u.o.o.z.). 

NK.II.DJ
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Zadaniem gminy jest opieka nad wszystkimi zabytkami znajdującymi 
się na terenie gminy, nie tylko wpisanymi do rejestru zabytków. Przepisy 
prawa nie stanowią o dowolności wydatkowania środków publicznych na 
cele niezwiązane z realizacją zadań własnych, tym bardziej przysparzają-
cych korzyści materialnych jednostkom spoza sektora finansów publicz-
nych (zob. uchwała RIO w Szczecinie z dnia 17 listopada 2010 r., znak: 
XXVII/157/S/2010). Ustawa przewiduje bowiem różne mechanizmy finan-
sowania zabytków znajdujących się na terenie jednostki samorządu tery-
torialnego. Z innych środków będzie finansowana opieka nad zabytkami 
stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego (jako zadanie 
własnym), z innych – finansowanie opieki nad zabytkami rejestrowymi 
niestanowiącymi własności jednostki samorządu terytorialnego. 

Do jednostek samorządu terytorialnego jako prawnych dysponentów 
zabytków znajduje zastosowanie zarówno ust. 1, jak i ust. 2 art. 71 u.o.o.z., 
z tym, że pierwszy z tych przepisów nakłada na nie w ogólności obowią-
zek finansowania prac i robót przy przypisanych im formalnie zabytkach, 
zaś ust. 2 stwierdza, iż obowiązek w tym zakresie jest zadaniem własnym 
tych jednostek, czyli nie może być przez nie traktowany jako zadanie zle-
cone do realizacji przez administrację rządową (por. wyrok WSA z dnia 
31 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 395/10, LEX nr 786766, wyrok WSA 
w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 371/10, LEX nr 
673156). Wynika z tego, że dla podmiotowego zakresu obowiązku finan-
sowania opieki nad zabytkami, zgodnie z art. 71 u.o.o.z. nie ma znaczenia 
status prawny dysponenta zabytku, tylko to, czy przysługuje mu do nie-
go określony tytuł prawny. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to tytuł 
prawny w postaci prawa rzeczowego, takiego jak prawo własności albo 
ograniczone prawo rzeczowe, np. użytkowanie, czy też w postaci prawa 
obligacyjnego (umownego), np. wynikającego z umowy dzierżawy (zob. 
wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 370/10, 
LEX nr 673155). Może wynikać również z umowy użyczenia zawartej 
między gminą a parafią (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwiet-
nia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 249/10). A contrario sprawowanie opieki 
nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy zabytku stanowiącym własność Parafii 
Rzymskokatolickiej nie jest zadaniem własnym gminy. Rada gminy nie 
jest zatem uprawniona do zaciągania zobowiązań powyżej planowanych 
środków w budżecie gminy na dofinansowanie prac remontowo-konser-
watorskich dachu na zabytkowym kościele prowadzonych przez Parafię 
Rzymskokatolicką (zob. uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 5 maja 2009 r., 
znak: X/2936/2009).

W konsekwencji dopiero ustalenie, iż jednostka samorządu terytorial-
nego jest stroną skutecznie zawartej i ważnej umowy, której przedmiotem 
jest określony zabytek, w świetle art. 71 ust. 2 u.o.o.z., daje jej nie tylko 
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możliwość, ale obliguje do sprawowania opieki nad zabytkiem, również 
poprzez finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych, w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorial-
nego, a bez znaczenia jest, czy wiążąca jednostkę samorządu umowa jest 
umową nazwaną czy też nienazwaną, jednostronnie czy też dwustron-
nie zobowiązującą, realną czy konsensualną itp. (zob. wyrok NSA z dnia 
29 września 2011 r., sygn. akt II GSK 934/10, LEX nr 1068902). Istotne 
jest wyłącznie to, aby treść stosunku zobowiązującego do sprawowania 
opieki nad obiektem była zgodna z art. 71 u.o.o.z. (zob. wyrok NSA z dnia 
22 września 2011 r., sygn. akt II GSK 907/10, LEX nr 964516, wyrok NSA 
z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II GSK 43/10, LEX nr 596813). 

Z kolei art. 81 ust. 1 u.o.o.z. stanowi podstawę prawną do podjęcia 
dwóch uchwał zastrzeżonych do kompetencji rady gminy, tj. uchwały 
określającej zasady udzielania dotacji oraz następczej w stosunku do niej 
uchwały o przyznaniu dotacji. Uchwała w sprawie zasad udzielania dota-
cji jest aktem prawa miejscowego, natomiast uchwała rady gminy w spra-
wie przyznania dotacji konkretnemu podmiotowi (beneficjentowi) jest 
aktem indywidualnym. Ustawodawca ustalił krąg podmiotów, którym 
dotacja może być przyznana, a także rodzaje nakładów na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru, które mogą uzyskać wsparcie finansowe w tej formie. 

Dlatego rada gminy nie może ograniczyć kręgu podmiotów, które mogą 
ubiegać się o dotację. O taką dotację może bowiem ubiegać się każdy pod-
miot zobligowany do finansowania prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, mający tytuł prawny 
do zabytku. Krąg tych podmiotów określa art. 71 ust. 1 u.o.o.z. (zob. uchwa-
ła RIO w Gdańsku z dnia 2 października 2014 r., znak: 199/G127/D/14, 
uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2009 r., znak: XII/3803/09). 
Przekroczeniem delegacji ustawowej będzie zatem ograniczenie w uchwa-
le rady gminy kręgu podmiotów – wnioskodawców mogących ubiegać się 
o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie prac restaurator-
skich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków wyłącznie do osób fizycznych lub jednostek orga-
nizacyjnych będących właścicielami lub posiadaczami zabytku wpisane-
go do rejestru albo posiadających taki zabytek w trwałym zarządzie (zob. 
uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: VII/1473/2012), 
albo wykluczenie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych będących 
przedsiębiorcami lub podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów pu-
blicznych z kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o finanso-
wanie z budżetu gminy umożliwiające trwałe zachowanie zabytków oraz 
ich zagospodarowanie i utrzymanie (zob. uchwała RIO w Kielcach z dnia 
4 stycznia 2012 r., znak: 1/2012, uchwała RIO w Kielcach z dnia 3 sierpnia 
2011 r., znak: 64/2011, uchwała RIO w Zielonej Górze z dnia 27 listopada 
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2009 r., znak: 225/2009). Postanowienia takie kolidują także z zasadą rów-
ności w zakresie ubiegania się o środki publiczne na finansowanie zadań, 
wynikającą z art. 43 u.f.p.17 (zob. uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 27 paź-
dziernika 2010 r., znak: 81/2010). Co do zasady, wsparcie podmiotów po-
siadających tytuł prawny do zabytku w celu dofinansowania prac przy za-
bytku nie może być zatem uzależnione od tego, czy podmioty te zaliczane 
są do sektora finansów publicznych, czy nie, ani także od tego, czy pro-
wadzą działalność w celu osiągnięcia zysku, czy nie. Istotne jest tylko, aby 
dotacja przeznaczona została na cele właściwe jej udzieleniu (zob. uchwała 
RIO w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r., znak: 20/1652/2011, oraz 
z dnia 12 stycznia 2011r., znak:1/30/2011).

Artykuł 81 ust. 1 u.o.o.z. daje organowi stanowiącemu jednostki sa-
morządu terytorialnego prawo określania zasad udzielania dotacji, nie 
pozwala zaś na regulowanie kwestii dotyczących kontroli wykorzystania 
dotacji i wykonania zadania przez podmiot dotowany. W zakresie trybu 
udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
stosowanie będą miały przepisy ustawy u.f.p., a w zakresie rodzaju prac, 
które mogą być finansowane z dotacji – art. 77 u.o.o.z. (zob. uchwała RIO 
w Łodzi z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: 23/105/2010).

Natomiast „zasady”, o których mowa w art. 81 u.o.o.z. należy rozumieć 
jako ogólne i generalne postanowienia określające, komu mogą być udzie-
lane dotacje, jakie czynności ma wykonać podmiot ubiegający się o do-
tację, aby mógł ją otrzymać, a także na jakie zadania może być udzielo-
na dotacja. Zasady udzielania dotacji to także postępowanie z wnioskiem 
o udzielenie dotacji, wymagane dokumenty do rozpoznania wniosku oraz 
forma załatwienia wniosku. Krąg podmiotów mogących ubiegać się o do-
tację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków ogranicza się do osób fizycznych lub jednostki 
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. O udzieleniu dotacji 
konkretnemu podmiotowi oraz o jej wysokości wypowiada się wyłącznie 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w odrębnej uchwa-
le podjętej na podstawie uchwały określającej zasady udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru. Udzielając dotacji celowej konkretnemu podmioto-
wi na prace przy zabytku, rada gminy musi działać zgodnie z uchwalonymi 
przez siebie zasadami udzielania dotacji na sfinansowanie prac przy zabyt-

17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885, ze zm.).
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ku wpisanym do rejestru zabytków (zob. uchwała RIO w Poznaniu z dnia 
22 stycznia 2014 r., znak: 2/105/2014). Przepis kompetencyjny art. 81 ust. 1 
u.o.z.z. odnosi się wprost jedynie do „zasad udzielania dotacji”, nie może 
zatem stanowić materialnoprawnej podstawy do przyjmowania, iż w za-
kresie tego pojęcia mieści się uprawnienie do określenia na przykład za-
wartości umowy dotacyjnej oraz prowadzenia kontroli realizacji zadania 
poprzez obowiązek złożenia sprawozdania i dokumentów związanych z re-
alizacją dotowanego zadania, czy ustanawianie sposobu ewidencjonowa-
nia i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach (zob. uchwała 
RIO w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2013 r., znak: 362/2013). Nie 
można także, w drodze uchwały obligować Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków do zatwierdzania kosztorysów prac, jakie mają być prowadzone 
przy zabytkach (zob. uchwała RIO w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2009 r., 
znak: 7/308/2009).

Dotacje przyznawane na podstawie art. 81 ust. 1 u.o.o.z., są dotacjami 
celowymi w  rozumieniu u.f.p. i podlegają, określonemu w tej ustawie – 
charakterystycznemu dla dotacji, reżimowi prawnemu w zakresie nie tylko 
swobody przyznawania i wypłaty dotacji, ale także w zakresie szczególnych 
zasad zwrotu dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zob. 
uchwała RIO w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2009 r., znak: 116/2009). 
O ile cechą właściwą każdej dotacji jest jej „rozliczenie”, o tyle taka czyn-
ność nie obejmuje „kontroli na miejscu u beneficjenta” ani „w trakcie reali-
zacji zadania”, a tylko udokumentowanie przed organem dotującym faktu 
poniesienia wydatków związanych z tego rodzaju dotacją (zob. uchwała 
RIO w Krakowie z dnia 23 maja 2013 r., znak: KI-411/148/13).

Unormowanie zawarte w art. 81 u.o.o.z. odsyła do regulacji u.f.p., która 
nie zawiera postanowień odnośnie do sankcji utraty prawa do ubiegania 
się o dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kolejne trzy 
lata. W związku z powyższym rada gminy nie ma umocowania prawnego 
do ustanowienia w swojej uchwale sankcji nieprzewidzianej w przepisach 
u.f.p. (zob. uchwała RIO w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r., znak: 
150/K/11). Ponadto postępowanie w sprawie udzielenia dotacji celowej 
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru prowadzone jest na podsta-
wie uchwały podjętej na podstawie u.o.o.z., a nie na podstawie tej ustawy, 
co przesądza o braku odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.18 (zob. 
uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2012 r., znak: I/19/2012). 

Nie jest także dopuszczane ograniczenie lub rozszerzenie zakresu doto-
wanych prac przy zabytku, w stosunku do katalogu określonego w art. 77 
u.o.o.z. Ujęty w art. 77 u.o.o.z. katalog nakładów koniecznych, na jakie 

18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, 
ze zm.). 
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może być przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego, ma zamknięty charakter i nie może być rozszerzony o inne na-
kłady konieczne (uchwały RIO: w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r., znak: 
85/2014 oraz z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak: 38/2012; we Wrocławiu 
z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak: 37/2012). W konsekwencji wykonanie 
instalacji oświetlenia kościołów nie zalicza się do prac konserwatorskich, 
które mogą być dofinansowane przez gminy na podstawie u.o.o.z. (zob. 
uchwała RIO w Katowicach z dnia 31 lipca 2008 r., znak: 75/XVIII/08). 
Również rozszerzenie w uchwale rady miasta zakresu prac objętych do-
tacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na „badania arche-
ologiczne” wykracza poza upoważnienie ustawowe określone w art. 81 
u.o.o.z. (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt 
I SA/Kr 1673/10, LEX nr 749225).

Podobnie jakakolwiek próba modyfikowania pojęcia zabytku w uchwa-
le organu stanowiącego jest niedozwolona i stanowi istotne naruszenie 
wskazanego wyżej przepisu. Dla przykładu jako niedopuszczalne można 
wskazać ograniczenie przedmiotu dotowania do nieruchomości (z wyłą-
czeniem ruchomości) wpisanych do rejestru zabytków19. Niemniej należy 
zgodzić się z tezą, że dotowane mogą być jedynie prace przy zabytku re-
jestrowym (zob. uchwała RIO w Kielcach z dnia 26 października 2011 r., 
znak: 74/2011 oraz uchwała RIO w Opolu z dnia 1 grudnia 2010 r., znak: 
26/70/2010). 

Udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 u.o.o.z., nie może być 
uzależnione od ilości wykonanych już w poprzednich latach prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy danym 
zabytku czy wskazania innych źródeł finansowania prac lub robót bu-
dowlanych przy zabytku. Wniosek winien być rozpatrywany w opar-
ciu o aktualne potrzeby związane z zapewnieniem ochrony substancji 
zabytkowej (zob. uchwała RIO w Krakowie z dnia 2 listopada 2011 r., 
znak: KI-411/485/11).

Rola samorządu terytorialnego w ochronie dziedzictwa kulturowego 
jest współcześnie bardzo doniosła, choć nie zawsze należycie zidentyfi-
kowana. Efektywne wykonywanie wskazanych zadań własnych ma nie 
tylko istotne znaczenie dla zachowania zasobu zabytkowego, ale również 
korzystnie wpływa na rozwój lokalny, integrację społeczności, pobudza-
jąc wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji rozwój gospodarczy 
i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto jednostki samorządu teryto-
rialnego są również, zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Kra-
jowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, właścicielem ok. 20% 
zabytków nieruchomych i w związku z tym są zobowiązane do ich zacho-

19 K. Sawicka, Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofi-
nansowe, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009, nr 80, s. 151–173. 
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wania w należytym stanie. Obowiązek opieki obciążający właścicieli to: 
naukowe badanie i dokumentowanie zabytków, prowadzenie wymaga-
nych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku, zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie; korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe 
zachowanie jego wartości; popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy 
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury (art. 5 u.o.o.z.). Zada-
nia własne poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, odno-
szące się do zachowania dziedzictwa kulturowego, należy więc postrzegać 
niezmiernie szeroko, a więc również z perspektywy gminy, powiatu i wo-
jewództwa jako właścicieli zabytków20.

Poważnym wyzwaniem państwa jest więc wspieranie samorządu te-
rytorialnego na rzecz zwiększenia jego poziomu zaangażowania w reali-
zację zadań na rzecz ochrony zabytków. Dążenie do tworzenia zdecen-
tralizowanych i dostosowanych do lokalnych potrzeb i uwarunkowań 
programów opieki nad zabytkami, wdrażanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego poszczególnych szczebli stanowi zresztą jedną z dy-
rektyw Krajowego programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017 
przyjętego przez Radę Ministrów (uchwała Rady Ministrów nr 125/2014 
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami”). Cel ten nie zostanie jednak osiągnięty 
w sytuacji, gdy stosowanie instrumentów prawnych zapewniających za-
angażowanie jednostek samorządu terytorialnego w opiekę nad zabyt-
kami napotyka problemy natury legislacyjnej. Szczególnie niepokojące 
są nieprawidłowości dotyczące realizacji kompetencji uchwałodawczej 
w przedmiocie udzielania dotacji na prace przy zabytku. Należy wskazać, 
że przyznanie dotacji (w formie umowy) stanowi kompetencję organów 
administracji publicznej i decyzja w tym zakresie (pozytywna lub nega-
tywna) nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej. 
Brak jest bowiem przepisów prawa, które dawałyby sądowi podstawę do 
wyprowadzania tezy o konieczności rozstrzygania w sprawie odmowy 
przyznania dotacji na konserwacje i remonty zabytków w drodze decyzji 
administracyjnej – przyjęcie takiej tezy opierałoby się na wykładni contra 
legem przepisu art. 75 u.o.o.z. (zob. postanowienie NSA z dnia 29 listopa-
da 2007 r., sygn. akt II GSK 210/07, LEX nr 494049).

Trudno przy tym wskazać na określony cel, któremu miałoby sprzyjać 
przekraczanie delegacji ustawowych. Praktyka związana ze stosowaniem 
art. 36 u.o.o.z. wskazuje na chęć rozszerzenia wynikającego z ustawy za-
kresu ochrony zabytków. Brak jest jednak w tych działaniach konsekwencji 
i szerszej perspektywy. Jest to szczególnie widoczne w kontekście nikłego 
zainteresowania uchwalaniem lokalnych programów opieki nad zabyt-

20 K. Zalasińska, op. cit.
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kami21, czy możliwością objęcia ochroną krajobrazu kulturowego. Mimo 
upływu ponad 10 lat od wejścia w życie przepisów przewidujących ten 
instrument ochrony zabytków, do tej pory powołano jedynie 27 parków 
kulturowych.

Natomiast problemy rysujące się na tle funkcjonowania art. 81 u.o.o.z. 
wskazują na dążenie rad gmin do ograniczania możliwości ubiegania 
się o dotacje na opiekę nad zabytkami. Jedynym oczywistym powodem 
wprowadzania dodatkowych restrykcji i obostrzeń na poziomie legislacji 
administracyjnej w tym zakresie zdają się być względy finansowe (ogra-
niczony budżet jednostek samorządu terytorialnego). 
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Policyjna funkcja  
samorządu gminnego  
Zarys problematyki

Wprowadzenie

Renesans funkcji represyjnej współczesnego państwa,realizowanej mię-
dzy innymi w ramach policji administracyjnej, jest zjawiskiem podda-
wanym krytycznej analizie ze stanowiska nauk prawnych i politycznych. 
Rozważania dotyczą najczęściej rozwoju funkcji policyjnej systemu władz 
publicznych jako całości oraz wzrostu znaczenia działań realizowanych 
w ramach tej funkcji przez centralne organy administracji państwowej 
i podległy im aparat1. Mniej uwagi zwracano dotychczas na analogicz-
ne zjawiska występujące w funkcjonowaniu samorządu lokalnego i re-
gionalnego2. Tymczasem w ostatnich kilkunastu latach zauważalna jest 
narastająca represyjność działań organów samorządowych, wyjaśniana 
na ogół trudnościami zapewnienia efektywnej ochrony bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz bezpieczeństwa publicznego przed różnego rodzaju 
tradycyjnymi i nowymi zagrożeniami. Z drugiej jednak strony wyrażany 
bywa niepokój, że eksponowaniu policyjnej funkcji administracji sa-

1 Szerzej M. Kasiński, Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako za-
grożenie demokratycznego państwa prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI nr 1, 
z. 201; idem, Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej współczesnego państwa, 
[w:] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego, red. Stanisz P., Czuryk M., Ostaszewski K., Święcki J., 
Lublin 2014; Por. Z. Leoński Istota i rodzaje policji administracyjnej, [w:] Administracja 
publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu 
z okazji Jubileuszu 45lecia pracy naukowej, red. Niewiadomski Z. et al., Przemyśl 2000; 
R. Szałowski, Prawnoadministracyjne kompetencje Policji, Łódź 2010.

2 Por. M. Kulesza, W sprawie funkcji policyjnych samorządu terytorialnego, [w:] 
Gmina. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. J. Szreniawski, Rzeszów 1992; 
S.  Pieprzny, Samorządowa policja administracyjna, [w:] Prawo do dobrej administra-
cji, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
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morządowej towarzyszy zagrożenie podstawowych wartości samorządu 
w demokratycznym państwie prawa: ochrony wolności i praw człowieka, 
pluralistycznej demokracji lokalnej i regionalnej, praworządności, a na-
wet wypaczenie samej idei samorządu.

Przez funkcję policyjną samorządu gminnego rozumiem w tym miej-
scu zespół działań władz gminy oraz podległych im jednostek w celu 
ochrony szczególnie cenionych wartości: życia, zdrowia, mienia obywa-
teli, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska 
i przyrody. Chodzi tu przede wszystkim o działania władcze (nakazy, za-
kazy, zezwolenia oraz sankcje), a pomocniczo także działania inicjator-
skie, opiniodawcze, kontrolne oraz różnego rodzaju czynności faktyczne. 
Działania te podejmowane mogą być w ramach przyznanych poszczegól-
nym podmiotom kompetencji w celu realizacji zadań własnych gminy, 
określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) i w in-
nych przepisach tej ustawy oraz w przepisach ustaw szczególnych, w celu 
realizacji zadań administracji rządowej zleconych ustawami i powierzo-
nych w drodze porozumienia z organami tej administracji (art. 8 ust. 1 
i 2 u.s.g.), a wreszcie w celu realizacji zadań wykonywanych na podstawie 
porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W węższym znaczeniu funkcja policyjna sprowadzana jest do dzia-
łań polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w za-
kresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (art. 7 ust. 1p. 
14 u.s.g.). Nie jest to ujęcie trafne, tym bardziej, że terminy „porządek 
publiczny” i „bezpieczeństwo obywateli” bywają różnie rozumiane. Nie 
wnikając w tym miejscu w spory doktrynalne przyjmuję, że porządek pu-
bliczny jest stanem, gdy uporządkowany odpowiednimi przepisami bieg 
życia zbiorowego (a więc także spokój publiczny) jest wolny od zakłó-
ceń. Bezpieczeństwo obywateli to stan otoczenia cywilizacyjnego i śro-
dowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty nie odczuwają 
zagrożenia swojego istnienia, ani podstawowych interesów życiowych. 
Równocześnie ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-
teli jest procesem zapewnienia przez organy państwowe i samorządowe 
oraz podległe im jednostki na każdym poziomie organizacyjnym ochro-
ny życia, zdrowia, mienia obywateli i środowiska w sytuacjach zagrożeń, 
w szczególności zagrożeń nagłych (pożary, powodzie i inne klęski ży-
wiołowe, katastrofy techniczne, nadzwyczajne zagrożenia środowiska)3. 
Proces ten jest regulowany zarówno ustawami ustrojowymi jak i wieloma 
ustawami prawa materialnego, m.in. ustawą przeciwpożarową, prawem 
wodnym, ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą o pomocy 

3 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 20–21.
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społecznej, ustawą Prawo o zgromadzeniach, ustawą o odpadach, usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, ustawą Prawo 
ochrony środowiska, ustawą o ochronie przyrody, ustawą o zarządzaniu 
kryzysowym, ustawą o stanie klęski żywiołowej.

Nieco inny charakter mają sprawy bezpieczeństwa publicznego, to zna-
czy ochrony porządku prawnego w państwie przed działaniami zabro-
nionymi, w szczególności godzącymi w instytucje i urządzenia publiczne, 
życie i zdrowie ludzi, porządek publiczny, normy i obyczaje społeczne. 
Sprawy te mogą być zaliczone do zakresu zadań własnych gminy jedynie 
na podstawie ustawowego przepisu szczególnego, mogą też być gminie zle-
cone na mocy wyraźnego przepisu ustawy ze względu na uzasadniony in-
teres państwa lub powierzone na mocy porozumienia gminy z właściwym 
organem4. 

Kształtowanie podstaw prawnych funkcji 
policyjnej przez władze gminy 

Kompetencje władz gminy do podejmowania działań w ramach funkcji 
policyjnej określają ustawy, przede wszystkim ustrojowa u.s.g. oraz liczne 
ustawy prawa materialnego i akty wykonawcze do tych ustaw. Podstawy 
prawne realizacji niektórych aspektów funkcji policyjnej gminy współ-
kształtują także same władze gminy, wydając akty prawa miejscowego. Na 
podstawie u.s.g. uprawnienia prawotwórcze mają w tym zakresie przede 
wszystkim mieszkańcy – najwyższa władza gminy – mogą bowiem roz-
strzygać m.in. sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli w drodze referendum lokalnego (art. 11 ust. 1 u.s.g.) Wymo-
giem ustawowym jest, aby były to sprawy mieszczące się w zakresie zadań 
i kompetencji organów gminy lub inne istotne sprawy, dotyczące społecz-
nych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę miesz-
kańców gminy5. Niektóre sprawy nie nadają się jednak do rozstrzygnięcia 
w drodze referendum ( np. sprawy indywidualne z zakresu administracji 
publicznej). Zasadnicza odpowiedzialność za realizację zadań w oma-
wianej dziedzinie spoczywa na organach gminy. Z tej racji przysługują  
im kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszyst kim  

4 Podobnie M. Mączyński, Teza 26 do art.7 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gmin-
nym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 224. 

5 Art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz.U. z 2013 r., 
poz. 706).
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rada gminy, a w przypadku niecierpiącym zwłoki także wójt, ma kompe-
tencję do wydawania przepisów porządkowych w zakresie nie uregulowa-
nym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowią-
zujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli 
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego 
(art. 40 ust. 3 i art 41 ust. 2 u.s.g.). Konstrukcja przepisów porządkowych 
ma długą tradycję. Od dawna za pomocą tych przepisów organy tereno-
we mogą regulować stany faktyczne nieuregulowane w przepisach pra-
wa krajowego, wydając powszechnie obowiązujące na terytorium swojej 
właściwości lub jego części nakazy i zakazy określonego zachowania się, 
pod rygorem ustawowo określonych sankcji (kary grzywny orzekane na 
zasadach i w trybie kar za wykroczenia). 

W warunkach decentralizacji administracji publicznej występują nie-
wątpliwie silne motywacje do szerokiego posługiwania się tą formą stano-
wienia prawa miejscowego, gdyż – jak zauważono w literaturze – umacnia 
się w ten sposób samodzielność organów samorządowych6. Tym bardziej, 
że stanowienie przepisów porządkowych przez organ gminy opiera się na 
przesłankach nieostro określonych w ustawie. Na pozór do samego orga-
nu gminy należy ustalenie, czy w konkretnej sytuacji zamierzona regulacja 
mieścić się będzie „w zakresie nieuregulowanym” oraz czy zachodzi „nie-
zbędność” ochrony któregoś z dóbr wymienionych w art. 40 ust. 3 u.s.g. 
Nieprecyzyjność ustawowego oznaczenia granic regulacji stwarza jednak 
realne ryzyko wydania przez organ gminy przepisów porządkowych w ma-
terii, którą według oceny organu nadzoru, a następnie sądu administracyj-
nego obejmuje zakres uregulowany przez przepisy powszechnie obowią-
zujące. To właśnie stało się przyczyną stwierdzenia nieważności przepisów 
porządkowych wprowadzających zakaz sprzedaży alkoholu w miejscach 
publicznych czy też zakaz poruszania się osób po drodze publicznej w mie-
ście z użyciem wrotek, deskorolek lub łyżworolek7.

Istotne problemy wywołuje założony przez ustawodawcę subiekty-
wizm oceny rady gminy lub wójta, że zachodzi niezbędność wydania 
przepisów porządkowych w celu ochrony życia, zdrowia obywateli lub dla 
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Nie budzi 
raczej kontrowersji teza judykatury, że wyliczenie tych dóbr w art. 40 ust. 3 
u.s.g. ma charakter wyczerpujący, to znaczy przepisy porządkowe nie 
mogą być wydane w żadnym innym celu i np. nie jest dozwolone wydanie 
w tym trybie przez radę gminy zakazu prowadzenia handlu ulicznego8. 

6 E. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 39.
7 Por. m.in. Uchwała NSA z 16.12.1996r. OPS 8/96 ONSA 1997 nr 2, poz. 50; Wyrok 

NSA z 18.03.1999 II SA/Po 1399/98,ONSA 2000 nr 1, poz. 39. Szerzej D. Dąbek Teza 26 
do art. 40 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, 
Warszawa 2013, s. 619–620.

8 Wyrok NSA z 14.03.1997 II SA 576/96, „Prawo Gospodarcze” 1997, nr 8, poz. 34.

m.in


Policyjna funkcja samorządu gminnego Zarys problematyki  179

Wszelako zakwestionowane bywają przez organy nadzoru także uchwały 
rad gmin, w których wskazano na jedno z dóbr wymienionych w ustawie, 
jeśli niezbędność wprowadzenia ograniczeń (nakazów i zakazów) w niej 
przewidzianych nie została dostatecznie uzasadniona. W tych okoliczno-
ściach ocena organu gminy, że został zagrożony np. porządek publiczny 
i to w stopniu czyniącym niezbędnym wydanie przepisów porządkowych 
zostaje skonfrontowana z kryteriami oceny przyjmowanymi przez organ 
nadzoru, a następnie sąd (WSA i ewentualnie NSA), do którego należy 
ostatnie słowo w tej sprawie. W orzecznictwie występuje wyraźna ten-
dencja do zawężającej interpretacji przesłanek stanowienia przepisów 
porządkowych. Także w doktrynie przeważa pogląd, że przepisy porząd-
kowe mają charakter wyjątkowy, powinny regulować sytuacje nietypowe, 
wymagające natychmiastowej reakcji, a upoważnienie do ich stanowienia 
nie powinno być interpretowane rozszerzająco9.

Intensywna ingerencja nadzorcza bywa uważana za niepokojący symp-
tom tendencji do osłabiania aktywności samorządu gminnego w tych 
aspektach jego misji społecznej, które polegają na ochronie porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa obywateli. Uzasadnieniem restrykcyjnego po-
dejścia organów nadzoru i sądów do wydawania przepisów porządkowych 
jest jednak rzeczywista potrzeba ochrony wolności i praw obywateli przed 
nadużywaniem kompetencji władczych przez organy gmin. Tymczasem 
nie spotyka się raczej z negatywną reakcją nadzorczą faktyczna monopoli-
zacja funkcji stanowienia przepisów porządkowych przez organ wykonaw-
czy gminy, nadużywający kompetencji do wydawania tych aktów rzeko-
mo „w przypadkach niecierpiących zwłoki”, gdy w rzeczywistości chodzi 
o sytuacje nie aż tak bardzo naglące, by niemożliwe było podjęcie uchwały 
przez radę gminy. Nadużyciom takim nie zapobiega w pełni wymóg za-
twierdzenia przez radę gminy aktu prawa miejscowego wydanego przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ wykonawczy w debacie na 
sesji występuje bowiem wówczas z pozycji kreatora „faktów dokonanych”, 
zdecydowanie silniejszej niż wówczas, gdy jako projektodawca zabiega 
o wydanie przepisów porządkowych przez radę gminy. Podzielam pogląd, 
że kompetencja wójta z art 41 ust. 2 i 3 u.s.g. powinna być wykorzystywana 
wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, naprawdę wyjątkowych10.

Rady gmin uzyskały ponadto kompetencje, które polegają na tworze-
niu podstaw prawnych realizacji funkcji policyjnej poprzez uchwalanie 
przepisów w zakresie korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uży-

9 D. Dąbek, op. cit., s. 621.
10 B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Rola organu wykonawczego jednostek samo-

rządu terytorialnego w procesie stanowienia prawa na szczeblu lokalnym, [w:] Legisla-
cja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, red. M. Stahl, Z. Duniewska, War-
szawa 2012, s. 385 i wskazana tam literatura.
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teczności publicznej(art. 40 ust. 2 p. 4 u.s.g.) oraz przepisów wykonaw-
czych do ustaw prawa materialnego (art. 40 ust. 1 u.s.g.). Na szczególną 
uwagę zasługują przepisy wprowadzające ograniczenia dostępności na-
pojów alkoholowych w gminie, wydane z upoważnienia ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi11. W wyniku kolejnych nowelizacji tej ustawy rady gmin 
otrzymywały coraz szersze kompetencje do stanowienia przepisów prawa 
miejscowego w celu przeciwdziałania alkoholizmowi: określają na terenie 
gminy maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz do spożycia w miejscu 
sprzedaży. W orzecznictwie sądowym nie uzyskała aprobaty tendencja 
do radykalnego ograniczania liczby miejsc sprzedaży alkoholu, choć 
niewątpliwie sprzyja ona zapewnieniu ochrony porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. Co więcej, za niedopuszczalną uznano prak-
tykę wprowadzania zerowej liczby punktów sprzedaży jako równoznacz-
ną z całkowitym zakazem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
gminy12. Mniej rygorystycznie oceniane jest natomiast zwiększanie przez 
rady gmin limitów placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholo-
wych, mimo że praktyka ta jest trudna do pogodzenia z celami ustawy13. 
W latach 1996–2006 rady gmin dysponowały ponadto prawem określa-
nia warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Uprawnienie to zostało 
jednak cofnięte z uwagi na liczne nadużycia władz lokalnych, w szcze-
gólności stwierdzony przez organy nadzoru brak związku stanowionych 
w tym zakresie przepisów miejscowych z celami ustawy14.

Rady gmin mają obowiązek określania w drodze uchwały reguł rozmiesz-
czenia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Respektowa-
nie tych reguł jest warunkiem wydania przez wójta zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Naruszenie tych reguł (oraz prze-
kroczenie limitu punktów sprzedaży) jest natomiast przesłanką odmowy 
wydania zezwolenia. Ponadto rada gminy jest upoważniona do wprowadze-
nia w drodze uchwały czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, 
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach, obiektach 
lub na określonych obszarach gminy, gdzie nie obowiązują ustawowe za-
kazy, ze względu na ich charakter. W praktyce z możliwości wprowadza-
nia stałych zakazów dotyczących innych niż w określone w ustawie miejsc 

11 Dz.U. z 2016 poz. 487 dalej „ustawa antyalkoholowa”.
12 Wyrok NSA z 21.05.1997 SA/Rz 145/97, „Prawo Gospodarcze” 1998, nr 5, s. 22.
13 Wyrok WSA z dnia 22.03. 2004 r. II SA/Wr 2964/01 OwSS 2004 nr 3, poz. 66.
14 A. Krakała, I. Wąsowska Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych jako 

przykład legislacji administracyjnej w gminach, [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, 
orzecznictwo, praktyka, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012, s. 506–509.
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publicznych korzystają przede wszystkim rady dużych miast. Niekiedy czy-
nią to w sposób wywołujący negatywną reakcję organów nadzoru i sądów. 
W świetle orzecznictwa sądowego poszerzenie przez radę gminy ustawowe-
go katalogu miejsc publicznych w których obowiązywać będą wymienione 
zakazy nie powinno mieć charakteru generalnego lecz zindywidualizowany 
i nie może prowadzić do ograniczenia swobód obywatelskich15. 

Z interesującą nas problematyką wiążą się niektóre elementy wieloletnich 
lub rocznych programów uchwalanych przez rady gmin. Najsilniej związki 
te występują w uchwalanych przez rady miast na prawach powiatu miejskich 
programach zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa oby-
wateli i porządku publicznego. Są jednak obecne również w treści m.in. gmin-
nych programów pomocy społecznej, gminnych programów przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gmin-
nych programów przeciwdziałania narkomanii. Akty te nie mogą stanowić 
podstawy prawnej działań władczych wobec obywateli. Są adresowane do or-
ganu wykonawczego i podległych mu jednostek. Kształtują linię polityki ad-
ministracyjnej w poszczególnych dziedzinach życia wspólnoty mieszkańców 
gminy jako części uchwalanej przez radę strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. W myśl ustaw, gminne programy powinny zawierać regulacje 
określające np. zadania w zakresie podejmowania interwencji kryzysowych 
i innych środków przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy też podejmo-
wania interwencji i występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w związku z naruszeniem zakazów określonych w ustawie anty-
alkoholowej. Treść wielu programów nie realizuje jednak celów ustawowych, 
jest zbyt ogólnikowa, niedostosowana do lokalnych problemów i potrzeb 
mieszkańców, powiela programy ogólnopolskie i wojewódzkie16.

Kompetencje władcze organów gminy  
w zakresie funkcji policyjnej 

Proces rozszerzania podstaw prawnych działania gminy doprowadził do 
rozwoju kompetencji władczych organów gminy w dziedzinie ochro-
ny porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wyróżnić należy 
dwie grupy takich kompetencji. Do pierwszej należą kompetencje orga-
nów gminy do władczego oddziaływania na podmioty administrujące. 

15 Uchwała NSA z dnia 16.12. 1996 r. OPS 8/96 ONSA 1997 nr 2, poz. 50.
16 A. Krakała, I. Wąsowska, op. cit., s. 508–509.
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W szczególności rada gminy ma prawo wskazywania niezbędnych kie-
runków działania Policji, inspekcji ochrony środowiska i inspekcji sani-
tarnej. Wójt w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, w tym bezpieczeństwa sanitarnego, 
sanitarno-weterynaryjnego i pożarowego ma uprawnienie do wydawania 
poleceń odpowiednim podmiotom do podjęcia działań w celu usunięcia 
tych zagrożeń. Problemy relacji między organami gminy a Policją rozwa-
żam szerzej w części 5 niniejszego opracowania.

Następstwa przyznania organowi wykonawczemu gminy kompetencji 
umożliwiających uzyskanie przez jego piastuna władczego wpływu na pod-
mioty wykonujące zadania ochronne na obszarze gminy są widoczne zwłasz-
cza w dziedzinach ochrony przed szczególnymi zagrożeniami: pożarem, 
powodzią oraz innymi sytuacjami kryzysowymi, a także w stanie klęski ży-
wiołowej. Trudno nie dostrzec władczych aspektów kompetencji wójta pole-
gających na koordynowaniu działania systemu ratowniczo-gaśniczego, opra-
cowaniu i wprowadzaniu w drodze zarządzenia planu operacyjnego ochrony 
przed powodzią, ogłaszaniu i odwoływaniu pogotowia i alarmu przeciwpo-
wodziowego, zarządzania ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, 
jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego zagrożenia dla życia 
ludzi lub dla mienia. Niewątpliwie cechy władcze mają kompetencje wójta 
w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów wykrywania i alar-
mowania oraz wczesnego ostrzegania ludności. W stanie klęski żywiołowej 
wójt ma rozległe kompetencje do kierowania działaniami prowadzonymi na 
obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usu-
nięcia. W tym zakresie może wydawać wiążące polecenia nie tylko organom 
jednostek pomocniczych gminy oraz kierownikom gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, ale także kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej 
oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych do jego 
dyspozycji przez właściwe organy. Z efektywnego i roztropnego realizowania 
przez wójta tego rodzaju kompetencji wyrosnąć może jego autorytet jako lo-
kalnego przywódcy, ale ich nadużywanie prowadzić może do zbudowania 
w świadomości mieszkańców obrazu lokalnego despoty, wykorzystującego 
trudne i niebezpieczne sytuacje dla umacniania swojej władzy osobistej.

Druga grupa kompetencji organów gminy dotyczy jednostronnego 
kształtowania sytuacji prawnej obywateli i innych podmiotów spoza ad-
ministracji publicznej. Kompetencje takie przewiduje m.in. prawo o zgro-
madzeniach17. Rada gminy ma tu możliwość wprowadzenia wyjątków 
od ustawowego obowiązku notyfikacji zgromadzenia określając miejsca, 
w których organizowanie zgromadzenia publicznego nie wymaga zawia-
domienia. Organ wykonawczy gminy jest natomiast właściwy do podjęcia 
decyzji o zakazie zgromadzenia jeżeli cel zgromadzenia narusza wolność 

17 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 1485.
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pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art.4 ustawy lub zasa-
dy organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie na-
ruszają przepisy karne oraz gdy odbycie zgromadzenia publicznego może 
zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Do niedawna obowiązywał ponadto przepisy wówczas obowiązującej 
ustawy z 5 lipca 1990 r. przewidywały wydanie decyzji o zakazie zgroma-
dzenia w przypadku zawiadomienia o zamiarze odbycia dwóch lub więcej 
zgromadzeń w czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub 
w części się pokrywają. W myśl art. 7a ust. 1, jeśli nie jest możliwe odbycie 
zgromadzeń w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu 
ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzy-
wa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany 
czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Art. 8 ust. 2 
stanowił, że organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego zgłoszonego 
później, jeśli organizator nie dokonał we właściwym terminie zmian, których 
domagał się organ gminy. Trybunał Konstytucyjny uchylił ten przepis w ca-
łości, a w części także art. 7a ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 jako niezgodne z art. 2 
Konstytucji z powodu użycia nieprecyzyjnych wyrażeń „zgromadzenie zgło-
szone później”, „zgromadzenie zgłoszone wcześniej”. Trybunał stwierdził, że 
ustalenie znaczenia tych pojęć, użytych przez ustawodawcę, pozostawiłoby 
zbyt dużą swobodę oceny organom stosującym prawo, co implikowałoby 
niejasność sytuacji prawnej adresatów kontrolowanych norm. Z tej racji 
stwierdził niezgodność omawianych przepisów z art. 2 Konstytucji18. Nie-
konstytucyjny przepis art. 8 ust. 2 ustawy został wyeliminowany z obrotu. 
Problem kolizyjnych zgromadzeń publicznych doczekał się w pewnym stop-
niu legislacyjnego rozwiązania w nowej ustawie z 24 lipca 2015, w szczegól-
ności umożliwiającej przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, jeżeli 
usprawni to uzgodnienie zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń. 

Sankcje administracyjne organów gminy 
w zakresie funkcji policyjnej

Sankcje administracyjne są sankcjami prawnymi (za naruszenie prawa) 
o cechach swoistych, różnie w doktrynie określanych19. Najogólniej ujmu-
jąc, są to sankcje wymierzane (nakładane) przez podmioty administrujące,  

18 Wyrok TK z 18.09.2014 K 44/12 Dz.U. 2014 r., poz. 1327.
19 Por. M.Stahl, Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] Sankcje admini-

stracyjne, red. M.Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011, s. 17 i n. oraz propozy-
cje definicyjne autorów innych opracowań zamieszczonych w tej monografii.
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na podstawie przepisów prawa administracyjnego, w formie aktu admi-
nistracyjnego, za naruszenie norm prawa administracyjnego. Ich wy-
mierzanie odbywa się w postępowaniu administracyjnym, w którym 
ten sam organ ustala stan faktyczny, ocenia go jako naruszenie prawa, 
stawia zarzuty określonym podmiotom, ocenia zasadność tych zarzu-
tów, wymierza karę (dolegliwość), a wreszcie egzekwuje jej wykonanie20. 
Sankcjami administracyjnymi mogą być zarówno akty cofnięcia, ogra-
niczenia lub stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień, jak i akty nałożenia 
obowiązków, w szczególności sankcje pieniężne (kary administracyj-
ne, sankcje porządkowe, opłaty dodatkowe). Nie należą do tej kategorii 
sankcje karne wymierzane na podstawie prawa o wykroczeniach przez 
sądy, a nie organy administracji publicznej21. Nie ma przeto charakteru 
sankcji administracyjnej orzeczenie kary grzywny za wykroczenie pole-
gające na naruszeniu nakazów i zakazów określonych w wydanych przez 
radę gminy przepisach porządkowych, naruszeniu zakazów sprzedaży 
lub podawania napojów alkoholowych określonych przez radę gminy 
w uchwale wykonawczej do ustawy antyalkoholowej, czy też naruszenie 
obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku publicznego 
w gminie oraz w regulaminach uchwalonych przez radę z upoważnienia 
tej ustawy22. We wszystkich tych przypadkach wymierzenie sankcji są-
dowej jest przejawem realizacji zadań publicznych gminy, wiąże się np. 
z działalnością kontrolną jej organów, a nawet następuje z ich inicjatywy. 
Jednakże rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do organu niezawisłego, 
w toku postępowania obowiązuje zasada „równości broni”, stworzone są 
szanse na orzeczenie sprawiedliwe i bezstronne.

W przypadku sankcji administracyjnych priorytet przyznawany jest 
interesowi publicznemu, reprezentowanemu przez podmiot administra-
cji. Gwarancje procesowe dla podmiotu karanego są tu znacznie uboższe 
niż w postępowaniu sądowym: sprawca naruszenia prawa ponosi karę lub 
inną dolegliwość swojego działania lub zaniechania, w zasadzie niezależ-
nie od winy oraz okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność karną. 
Współcześnie zauważalna jest tendencja do dynamicznego rozwoju pod-
staw prawnych wymierzania właśnie takich sankcji, nie zawsze zresztą 

20 M. Kasiński, Sankcje administracyjne a patologie w działaniu administracji, [w:] 
Sankcje administracyjne, red. M.Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011, s. 147.

21 M. Kasiński, Sankcje administracyjne..., s. 148. Z tej racji z pojęcia sankcji admi-
nistracyjnych nie wyłączam kar nakładanych przez podmioty administrujące w postę-
powaniu mandatowym.

22 Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. Tworzenie podstaw wymierzania kar grzywny 
w regulaminach uchwalanych przez rady gmin na podstawie art. 10 ust. 2a tej ustawy 
zostało zaakceptowane przez Trybunał Konstytucyjny, por. Wyrok TK z 28.07.2009 r. 
65/07 Z.U. OTK 114/7/A 2009, Dz.U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1026.
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spotykająca się z akceptacją Trybunału Konstytucyjnego23. Przejawy tej 
tendencji występują również w interesującej nas dziedzinie działalno-
ści samorządu gminnego. Wyodrębnić tu można dwie grupy rozwiązań 
prawnych przewidujących wymierzanie sankcji przez organ wykonawczy 
gminy. Pierwsza obejmuje regulacje, gdy sankcja polega na cofnięciu lub 
stwierdzeniu wygaśnięcia uprawnień przez organ, który te uprawnienia 
wydał. Taki charakter ma decyzja wójta o cofnięciu zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych z powodu niewłaściwego (tj. niezgodnego 
z prawem) wykonywania zezwolenia przez przedsiębiorcę lub osobę od-
powiedzialną za działalność przedsiębiorcy. Przesłanki tej decyzji są ści-
śle określone w ustawie, np. sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Wzmocnie-
niem sankcji cofnięcia zezwolenia jest zakaz występowania z wnioskiem 
o ponowne wydanie zezwolenia wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 
wydania decyzji o jego cofnięciu. Cechy sankcji administracyjnej wyka-
zuje również stwierdzenie przez wójta wygaśnięcia zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych. gdy przesłanką tej decyzji jest naruszenie 
prawa, np. niezłożenie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości 
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych lub niedo-
konanie opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości prawem przewi-
dzianej w ustawowo określonych terminach. Taki też charakter ma sankcja 
cofnięcia przez wójta zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych 
w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków prowadzenia działalno-
ści określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub uprzednio 
wydanym zezwoleniu. Wymierzenie tej sankcji w przypadku stwierdzenia 
prowadzenia upraw w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy połączone 
zostało z zastosowaniem środków nadzoru przewidzianych w ustawie, 
w szczególności z obligatoryjnym nakazem zniszczenia upraw, któremu 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Do omawianej kategorii sankcji należy także decyzja wójta o zakazie 
przeprowadzenia imprezy masowej, jeśli po wydaniu zezwolenia stwier-
dzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do 
jego wydania oraz decyzja (z rygorem natychmiastowej wykonalności) 
o przerwaniu imprezy, jeśli stwierdzi niewypełnienie przez organizatora 
warunków określonych w zezwoleniu24. Funkcje podobne do tej drugiej 
decyzji spełnia decyzja przedstawiciela wójta o rozwiązaniu zgromadze-
nia (innego niż impreza masowa), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach oraz gdy narusza 
przepisy prawa o zgromadzeniach lub ustaw karnych. Także ta decyzja 

23 Wyrok TK z 14.10.2009 r. Kp 4/09 OTK-A 2009 nr 9, poz. 134. 
24 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 

z 2013 r., poz. 611 ze zm.
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ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jej podjęcie wymaga jednak 
zachowania szczególnej procedury: uprzedniego dwukrotnego ostrze-
żenia uczestników o możliwości rozwiązania zgromadzenia, jeżeli prze-
wodniczący zgromadzenia wzbrania się to uczynić, oraz ustnego ogło-
szenia przewodniczącemu zgromadzenia w obecności zgromadzonych. 
W literaturze zwrócono uwagę, że tak określony tok postępowania ma 
przede wszystkim wpłynąć na świadomość uczestników co do celu zgro-
madzenia i jego charakteru, a także skutków rozwiązania, tj. nielegalności 
zgromadzenia25. Wszystkie omawiane decyzje mają charakter represyjny. 
Ich podejmowanie jest środkiem ostatecznym, usprawiedliwionym po-
trzebą ochrony nadrzędnych, podstawowych wartości.

Druga grupa regulacji polega na nakładaniu przez organ wykonawczy 
gminy kar pieniężnych za naruszenie określonych w prawie obowiązków. 
Przepisy stanowiące podstawę do stosowania tego rodzaju sankcji admi-
nistracyjnych zamieszczone są m.in. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczą właściwości wój-
ta do wymierzania w drodze decyzji kar pieniężnych za naruszenie okre-
ślonych w przepisach ustawy wymagań przez przedsiębiorców odbiera-
jących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty 
prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów26. Odpowiedzial-
ność z tego tytułu ma w zasadzie charakter obiektywny, jednakże ustawa 
wymaga, aby przy wymierzaniu kary brać pod uwagę stopień szkodliwo-
ści czynu, zakres naruszenia obowiązku oraz dotychczasową działalność 
podmiotu karanego. 

Istotne zastrzeżenia i kontrowersje wywołała regulacja wymierzania 
kar administracyjnych w art. 88 ust. 1 i 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody. Przepisy te w dotychczas obowiązują-
cej wersji przewidują obowiązek nałożenia przez wójta kary pieniężnej 
za usunięcie drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez 
względu na okoliczności tego czynu. W literaturze podniesiono, że ta-
kie rozwiązanie jest oczywistym przypadkiem bezprawia legislacyj-
nego, w szczególności nie respektuje konstytucyjnej zasady równej dla 
wszystkich ochrony praw własności i innych praw majątkowych, nie jest 
także do pogodzenia z zasadą proporcjonalności wartość realizacji celu 
ochronnego w większości przypadków nie może być uznana za współ-
mierną do przewidzianych w tych przepisach zdecydowanie nadmier-
nych ciężarów finansowych i dolegliwości dla posiadaczy lub właścicieli 
nieruchomości27. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przytoczone przepisy 

25 S. Pieprzny, Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjno-
prawne, Rzeszów 2013, s. 144.

26 Art. 9x ust. 1 i 2 oraz 9 xa.
27 M. Kasiński, Sankcje administracyjne..., s. 154–155.
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są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP. Zdaniem Trybunału ograniczenia prawa własności wynikające z tych 
przepisów nie są proporcjonalne do potrzeb ochrony przyrody „nie tylko 
z uwagi na sposób ukształtowania w nich odpowiedzialności za narusze-
nie ustawowego obowiązku jako odpowiedzialności czysto obiektywnej, 
lecz również ze względu na skalę represyjności w określaniu administra-
cyjnej kary pieniężnej, mającej w dużej części swoje źródło w znacznej 
wysokości opłat warunkujących w części przypadków uzyskanie zezwo-
lenia na usunięcie drzewa (…); bezwzględny obowiązek organu wymie-
rzania kary pieniężnej i to bardzo wysokiej (majątkowo dolegliwej), bo 
sięgającej trzykrotności – także wysokiej – opłaty za usunięcie drzewa 
za zezwoleniem, może stanowić, w określonych okolicznościach, sankcję 
nieproporcjonalną do uszczerbku wywołanego w środowisku natural-
nym na skutek usunięcia drzewa lub krzewu”28. 

W zmienionej w wyniku nowelizacji z 25 czerwca 2015 r. ustawie 
o ochronie przyrody niektóre ze wskazanych przez Trybunał wad re-
gulacji zostały złagodzone, m.in. w nowej wersji art. 89 ust. 1. stanowi, 
iż administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu bez 
wymaganego zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomości oraz za 
zniszczenie drzewa lub krzewu ustala się w wysokości dwukrotnej (a nie 
trzykrotnej, jak dotychczas) opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Prze-
widziane w ustawie maksymalne stawki tych opłat zostały istotnie obniżo-
ne, nadal jednak są wysokie. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu 
obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, 
karę wprawdzie nadal wymierza się, ale obniżoną o 50% (art. 89 ust. 6). 
Nie wymierza się natomiast administracyjnej kary pieniężnej w przypad-
ku, gdy usunięcie albo zniszczenie drzewa lub krzewu, albo uszkodzenie 
drzewa nastąpiło w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej ko-
nieczności (art. 89 ust. 7). Ponadto organ może umorzyć 50% wymie-
rzonej kary osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew 
albo uszkodziły drzewo, jeśli osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej 
wysokości bez znacznego uszczerbku koniecznego dla siebie i rodziny, 
jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 
(art. 89 ust. 11)29.

Nowe elementy ustawowej konstrukcji kary za wycinkę drzew lub krze-
wów należy powitać jako niewątpliwy krok w kierunku jej uelastycznienia 

28 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r. SK 6/12 Z.U. OTK 2014/7A/68; Dz.U. z 2014 r., 
poz. 926.

29 Art 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045., tekst jedn. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1651
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i „humanizacji”. To jednak za mało, aby uznać, że rozwiązany został pro-
blem patologicznej legislacji, umożliwiającej represyjną działalność wójta 
jako uzbrojonego w rózgi sankcji pieniężnych strażnika drzew i krzewów, 
nawet uschłych, złamanych lub wywróconych. Są zmiany. Obecnie w pew-
nym stopniu od uznania wójta będzie zależało, czy ograniczy skutki swoich 
działań doprowadzających sprawcę deliktu do ruiny finansowej i odjęcia 
prawa własności, zmniejszając o połowę wysokość nałożonej kary. Wsze-
lako taka łaska może być okazana jedynie człowiekowi ubogiemu. Dla nie-
co mniej ubogich sprawców deliktów przeciw drzewom i krzewom (np. 
o dochodzie per capita 51% minimalnego wynagrodzenia) prawo pozostaje 
bezlitosne.

Samorząd gminny a Policja

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu, 
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. Ze względu na naturę swoich zadań 
ma strukturę hierarchiczną, a jej funkcjonowanie jest wysoce scentralizo-
wane. Według niekiedy wyrażanego w doktrynie poglądu, wpływ zdecen-
tralizowanych jednostek samorządu terytorialnego na tę formację osłabia 
zależności hierarchiczne niezbędne dla skuteczności jej działania, choć 
jest uzasadniony z uwagi na zadania samorządowych gmin, powiatów 
i województw w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porząd-
ku publicznego30. Pogląd ten nie jest w pełni przekonywający. W świetle 
obowiązujących ustaw, oddziaływania samorządu gminnego na Policję 
mają ograniczony zakres i głównie niewładczy oraz kontrolno-interwen-
cyjny charakter. Przy powoływaniu i odwoływaniu komendanta komisa-
riatu Policji, mianowaniu i zwalnianiu kierownika rewiru i kierownika 
posterunku Policji ma obowiązek zasięgnąć opinii wójta. Nie są to jednak 
opinie wiążące. Komendant komisariatu Policji ma obowiązek składania 
wójtowi i radzie gminy rocznych sprawozdań o swojej działalności, a tak-
że informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie. Na pod-
stawie sprawozdań komendanta komisariatu Policji rada gminy może 
podjąć uchwałę określającą istotne zagrożenia i wskazać Policji priorytety 
prowadzonych działań. Nie może jednak wiążąco wskazywać konkret-
nych czynności służbowych ani sposobów wykonywania zadań. Wójt ma 

30 M. Siwek, Organy samorządu terytorialnego a działalność Policji, [w:] Prawne 
i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, red. E. Olejniczak-
-Szałowska, B. Glinkowska, M. Kapusta, Łódź 2012, s. 171 i n.
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prawo żądania od komendanta komisariatu Policji przywrócenia stanu 
zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających 
naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. Żądania takie nie mogą dotyczyć 
jednak czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śled-
czych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń, ani też konkretnej 
czynności służbowej Policji lub sposobu wykonania zadań przez Policję. 
Decyzja o utworzeniu posterunku Policji winna być poprzedzona analizą 
stanu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz konsultacjami z przedsta-
wicielami samorządu gminnego. Konsultacje te mają dotyczyć nie tyle 
meritum sprawy, co gotowości udostępnienia nieodpłatnie lub na warun-
kach preferencyjnych lokalu na siedzibę posterunku, a także gotowości 
uzupełnienia etatów. Wyniki tych konsultacji nie mają zresztą charakteru 
wiążącego. 

Podzielam pogląd, że w Polsce przypisanie organom samorządowym 
funkcji koordynacji działań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego nie zostało związane z przejęciem przez władze samorządo-
we odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie określonych kompe-
tencji od strony profesjonalnej31. Uznano, że funkcję tę można realizować 
za pomocą instrumentów nienaruszających więzi hierarchicznych i funk-
cjonalnych w służbach, inspekcjach i strażach oraz innych podmiotach 
bezpieczeństwa. W szczególności de lege lata samorząd gminny nie dys-
ponuje żadnymi narzędziami władczej ingerencji w sprawy służbowe 
i zawodowe Policji. Jego rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie tej for-
macji opiera się nie tyle na wymienionych wyżej nader skromnych i ogra-
niczonych kompetencjach, co na instrumentach uzależnienia finansowe-
go jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Policji działających na 
obszarze gminy. Gmina może uczestniczyć w pokrywaniu wydatków in-
westycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzy-
mania i funkcjonowania jednostek Policji, a także zakupu niezbędnych 
dla ich potrzeb towarów i usług. Rada gminy może przekazać dla Policji 
środki finansowe stanowiące dochody własne gminy, z przeznaczeniem 
na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby oraz na na-
grody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo ko-
mend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania 
z zakresu służby prewencyjnej. Gmina może też finansować koszty utrzy-
mania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych i posterunkach 
Policji przez okres co najmniej 5 lat na warunkach określonych w poro-
zumieniu organu gminy z właściwym komendantem wojewódzkim i za-
twierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

31 M. Mączyński, Teza 33 do art. 7 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Ko-
mentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 231.
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Finansowe uzależnienie Policji od samorządu jest kwestią raczej fak-
tów społecznych niż prawa. Pomoc gminy jest dobrowolna, jej świadcze-
nia na rzecz Policji mają podstawę w porozumieniach zawartych z orga-
nami Policji. Zakres i formy tej pomocy zależą od siły finansowej gminy, 
wysokości niedoboru środków z budżetu państwa dla Policji oraz od 
woli współdziałania stron. Niemniej można zasadnie twierdzić, że jed-
nym z aspektów funkcjonowania samorządu gminnego stała się funkcja 
wspierania działającej na obszarze jego właściwości państwowej Policji. 
Niewątpliwie wypaczeniu sensu tej funkcji sprzyjać może obejmowanie 
przez policjantów w służbie czynnej mandatów radnych gmin. Tenden-
cja taka ujawniła się w niektórych gminach w wyborach samorządowych 
2014 r. i wywołała zastrzeżenia natury etycznej oraz obawy, że osoba 
występująca w podwójnej roli „radnego-policjanta” nie będzie budziła 
zaufania co do bezstronności pełnienia każdej z tych ról32. Z prawnego 
punktu widzenia sytuacja taka jest dozwolona, chociaż z ograniczenia-
mi: w myśl art. 41 ust. 2 p. 3 ustawy o Policji można zwolnić ze służby 
policjanta w przypadku objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu 
terytorialnego lub stowarzyszeniach, zaś u.s.g. zakazuje łączenia funkcji 
wójta i jego zastępcy z zatrudnieniem w administracji rządowej, a więc 
i w Policji (art. 27 p. 3 ). Sięganie funkcjonariuszy Policji po władzę pu-
bliczną w gminach jest zjawiskiem niepokojącym, nawet jeśli są to na 
razie przypadki odosobnione.

Samorząd gminny może dysponować ponadto własną formacją poli-
cyjną, powołując straż gminną (miejską). W myśl ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o strażach gminnych33. kompetencję do utworzenia straży ma 
rada gminy, po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji 
i powiadomieniu wojewody. Wójt zatrudnia komendanta straży gminnej 
po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji i jest jego prze-
łożonym służbowym, sprawuje też nadzór nad działalnością straży (poza 
nadzorem fachowym, sprawowanym przez Komendanta Głównego Poli-
cji za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego). Straż jest jednostką 
organizacyjną gminy. Zgodnie z ustawą ma wypełniać rolę służebną wo-
bec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem 
godności i praw obywateli. Ustawa zawiera obszerny i szczegółowy ka-
talog zadań straży gminnej, związanych z ochroną spokoju i porządku 
w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu 
drogowego, kontrolą publicznego transportu zbiorowego, współdziałania 
z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywa-

32 Por. R. Szkutnik, Wybory samorządowe 2014: policjanci chcą władzy, „Gazeta 
Krakowska” 28.10.2014, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3624592 (dostęp 
28.05.2015).

33 Dz.U. z 2016 r., poz. 706.

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3624592
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teli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywioło-
wych oraz innych miejscowych zagrożeń itd. Strażnicy straży gminnych 
są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
niektóre wykroczenia.

Zgodzić się należy z opinią, że straże gminne są istotnym ogniwem 
systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. Ich 
funkcje są jednak tylko pomocniczym lub uzupełniającym elementem 
tego systemu, w którym podstawowe zadania powierzono organom i in-
stytucjom rządowym, w szczególności Policji. Straże gminne, wykonując 
czynności administracyjno-porządkowe, odciążają Policję od niektórych 
zadań, pozwalają jej skoncentrować siły na zadaniach w zakresie prewen-
cji i ściganiu sprawców przestępstw. Są też istotnym instrumentem reali-
zacji zadań własnych gminy w sprawach ochrony porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli34.

Konkluzje 

Realizacja funkcji policyjnej władz gminy nie sprowadza się jednak do 
wpływu na miejscową jednostkę Policji i inne policje administracyjne 
oraz nadzoru nad działalnością straży gminnych. Obejmuje znacznie 
szerszy zakres zagadnień ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony mienia, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, praw obywateli, ochrony środo-
wiska i przyrody. Jest też przedmiotem normowania w wielu działach pra-
wa administracyjnego. W podjętej próbie zarysowania tej problematyki 
wskazano na mankamenty obowiązujących przepisów i budzące niepo-
kój tendencje w praktyce działania administracji publicznej oraz kontr-
tendencje ochrony podstawowych wartości demokratycznego państwa 
prawa i samorządu terytorialnego, widoczne przede wszystkim w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Sprawą wymagającą szczególnej uwagi jest moim zdaniem pato-
logiczny rozrost kompetencji władczych typu policyjnego bezpośrednio 
wybieranego przez mieszkańców wójta, który został de facto uwolniony 
od zwierzchnictwa i kontroli organu przedstawicielskiego oraz w znacz-
nym stopniu od bezpośredniej odpowiedzialności przed mieszkańcami.

Dobrze, że w świetle prawa policjant nie może być równocześnie wój-
tem. Źle, że prawo nie stworzyło wystarczająco silnych barier przekształ-

34 S. Pieprzny, Samorządowa policja administracyjna, [w:] Prawo do dobrej admi-
nistracji, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, s. 483.

6. 



Michał Kasiński192

cania roli wójta w „policjanta”, autorytarnie władającego gminnym or-
ganizmem społecznym, na przykład w imię ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.
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Ilościowe i jakościowe  
problemy zamówień  
publicznych w procesie  
inwestycyjno-budowlanym

W procesie inwestycyjno-budowlanym, oprócz zamówień na wykonanie 
robót budowlanych, występuje szereg innych rodzajów zamówień publicz-
nych. Wśród nich szczególnie istotne znaczenie mają zamówienia na:
§ dokumentację urbanistyczną (studia uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego),

§ dokumentację projektową (projekty budowlane, projekty wykonaw-
cze, przedmiary robót, wytyczne do sporządzenia planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy, programy funkcjo-
nalno-użytkowe),

§ sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
§ pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz
§ zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według wytycz-

nych do projektowania (PFU) dostarczonych przez inwestora.
Efektywne udzielenie tych zamówień w sposób oczywisty wpływa na 

sprawność procesów inwestycyjno-budowlanych w polskim sektorze pu-
blicznym. Przez wielu pojęcia te są nawet (mylnie) utożsamiane. W ostat-
nich latach w przebiegu procesów inwestycyjno-budowlanych w polskim 
sektorze publicznym ujawniło się wiele nieprawidłowości. Za ich wystą-
pienie, w sposób uproszczony i nie do końca uprawniony, zaczęto winić 
system zamówień publicznych. Tymczasem faktem jest, że choć system 
zamówień publicznych ma swoje specyficzne problemy, to jednak nie są 
one w pełni tożsame z przyczynami niedostatecznej efektywności inwe-
stowania budowlanego w polskim sektorze publicznym. Lista tych ostat-
nich zdecydowanie wykracza poza listę niesprawności polskiego systemu 
zamówień publicznych.

W sytuacji opisanej powyżej, celem niniejszej publikacji jest udokumen-
towane omówienie kilku wybranych, naszym zdaniem jednak szczególnie 

Andrzej Borowicz
Prof. dr hab. Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-

-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.11
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istotnych, problemów ilościowych oraz jakościowych zamówień publicz-
nych udzielanych w procesach inwestycyjno-budowlanych.

Tłem oraz kanwą merytoryczną dla tych problemów jest statystyczna 
charakterystyka przedmiotowych rynków zamówień publicznych, którą 
prezentujemy poniżej. 

Problemy sygnalizowane przez statystyczną 
charakterystykę budowlanych 

Strona popytowa rynków

Stronę popytową rynków zamówień publicznych będących przedmiotem 
wnioskowania poddano analizie na podstawie ogłoszeń o wszczęciu po-
stępowań opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) 
w latach 2000–2015 (I–III). Rozmiary tych rynków, określone na podsta-
wie ogólnej liczby ogłoszeń o wszczęciu postępowania, zaprezentowano 
w tabeli 1 i na wykresie 1.

Najistotniejszy wniosek, jaki można sformułować na podstawie da-
nych przedstawionych w tabeli 1 i na wykresie 1, mówi o istotnej za-
leżności pomiędzy dynamiką rozwojową poszczególnych rynków a do-
pływem środków finansowych pochodzących budżetu UE. Zależność ta 
szczególnie wyraźnie występowała na rynku zamówień publicznych na 
dokumentację urbanistyczną, projektową oraz zastępstwo inwestycyjne.

Tak istotna kumulacja zamówień, wyrażająca się w zwielokrotnio-
nej ilości przetargów w pierwszych latach unijnej perspektywy finanso-
wej, musi wpłynąć negatywnie zarówno na zachowania konkurencyjne 
(w tym cenotwórcze) uczestników przetargów jak i na wyniki poszcze-
gólnych postępowań przetargowych.

Rok

Zamówienia  
na dokumentację

Zamówienia  
na usługi inżynierskie

Zamówienia  
na roboty budowlane

Dokumenta-
cja urbani-

styczna

Dokumen-
tacja  

projektowa

Nadzór 
inwestorski

Zastępstwo 
inwestycyjne

Wykonanie 
robót bu-

dowlanych

Zaprojekto-
wanie  

i wykonanie 
robót bu-

dowlanych
1 2 3 4 5 6 7

2000 160 805 59 52 17318 281
2001 190 775 44 55 17781 569

1. 

1.1. 
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1 2 3 4 5 6 7
2002 138 614 54 29 18355 510
2003 193 845 50 13 15712 418
2004 52 643 58 9 11744 236
2005 46 626 62 18 11821 379
2006 48 654 39 22 17143 412
2007 326 4003 188 43 35728 845
2008 563 5461 495 71 53318 1125
2009 552 688 1283 104 52690 804
2010 402 253 1568 98 51685 943
2011 406 223 1085 75 45194 938
2012 409 160 1045 56 44676 890
2013 285 139 957 38 39667 730
2014 197 68 840 58 43171 851
2015 
(I–III) 27 12 102 1 5805 131

Tabela 1. Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym  
wszczynane w latach 2000–2015 (I–III) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie BZP.

Wykres 1. Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym  
wszczynane w latach 2000–2014 – wizualizacja tendencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.

Dodatkowo, nadmierna amplituda wahań popytu efektywnego na 
większości badanych rynków powodować musi okresowe problemy z wy-
korzystaniem mocy produkcyjnych lub usługowych u tych wykonawców, 
dla których zamówienia publiczne są istotnym lub dominującym elemen-
tem portfela zleceń.
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Strona podażowa rynków

W przypadku strony podażowej analizowanych rynków informacje źró-
dłowe, jakie można było uzyskać na podstawie ogłoszeń o udzieleniu 
zamówień publicznych w BZP, pozwoliły na dokonanie analizy takich 
problemów jak:
§ ogólna intensywność konkurencji na badanych rynkach zamówień 

publicznych wyrażona średnią liczbą ofert złożonych w danym po-
stępowaniu oraz

§ intensywność konkurencji cenowej wyrażona wskaźnikiem zróżni-
cowania oferowanych cen Wz.

Dane liczbowe pozwalające na przeprowadzenie analiz o których 
mowa, zaprezentowano w tabeli 2 i na wykresie 2 i 3.

Rok

Zamówienia  
na dokumentację 

Zamówienia  
na usługi inżynierskie

Zamówienia  
na roboty budowlane

Dokumenta-
cja urbani-

styczna

Dokumenta-
cja projek-

towa

Nadzory 
inwestor-

skie

Zastęp-
stwo inwe-

stycyjne

Wykonanie 
robót bu-

dowlanych

Zaprojektowanie  
i wykonanie robót 

budowlanych
1 2 3 4 5 6 7

A. Średnia ilość ofert na 1 postępowanie
2000 3,63 4,90 4,03 5,25 5,05 3,93
2001 4,48 5,49 3,41 5,31 5,35 4,03
2002 5,18 5,14 3,34 4,53 4,75 3,69
2003 4,46 4,53 2,92 3,53 4,70 4,08
2004 3,35 3,22 2,46 2,17 3,99 3,10
2005 1,66 2,99 2,84 2,94 3,48 2,47
2006 2,22 2,70 2,69 2,08 2,99 2,51
2007 2,74 2,23 2,31 2,69 2,55 2,00
2008 2,84 2,40 2,67 2,20 3,05 2,24
2009 3,58 4,04 3,03 2,66 4,16 3,33
2010 4,61 6,01 2,81 2,45 3,81 3,20
2011 6,03 7,48 3,60 4,34 3,83 3,35
2012 5,75 6,78 3,98 3,70 4,68 3,46
2013 5,12 5,41 4,18 2,95 4,20 3,35
2014 5,09 5,29 3,77 3,45 3,90 3,20
2015 
(I–III) 2,78 5,45 4,46 4,00 5,32 3,70

Wskaźniki zróżnicowania cen ofertowych*
2000 2,00 2,46 1,98 2,89 1,43 1,70
2001 2,44 2,59 2,34 3,10 1,42 1,63
2002 2,64 2,61 1,72 3,83 1,43 1,66

1.2. 
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1 2 3 4 5 6 7
2003 2,23 2,38 1,80 2,31 1,39 1,72
2004 1,98 1,93 1,76 3,25 1,33 1,36
2005 2,32 1,78 3,27 2,25 1,28 1,57
2006 1,56 1,79 1,71 1,20 1,27 1,27
2007 1,68 1,66 1,65 1,83 1,28 1,26
2008 1,66 1,67 1,88 1,35 1,35 1,54
2009 2,05 2,24 2,19 1,91 1,42 1,64
2010 2,44 3,03 2,25 1,97 1,41 1,61
2011 2,65 3,33 3,14 2,84 1,55 2,06
2012 2,87 3,16 3,44 2,40 1,62 1,91
2013 3,28 2,96 3,71 3,07 1,58 2,05
2014 3,01 2,76 3,40 3,30 1,57 1,83
2015 
(I–III) 2,37 2,28 4,07 2,28 1,82 1,96

Tabela 2. Intensywność konkurencji na badanych rynkach zamówień publicznych  
w latach 2000–2015 (I–III)

*) Wskaźniki zróżnicowania cen ofertowych przedstawione w tabeli obliczono według wzoru

a) , gdzie: Cmax, Cmin = najwyższa i najniższa cena w danym postępowaniu,  
n = liczba badanych postępowań.

Źródło: obliczenia własne na podstawie BZP.

Wykres 2. Średnia liczba ofert na jedno postępowanie na badanych rynkach  
w latach 2000–2015 (I–III)

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.
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Dane liczbowe zebrane w tabeli 2 pozwalają na skonstatowanie okre-
ślonych prawidłowości. Na większości badanych rynków, w tym na szcze-
gólnie istotnych rynkach zamówień publicznych na prace projektowe 
i roboty budowlane, w pierwszej połowie badanego okresu średnia liczba 
ofert składanych na jedno postępowanie systematycznie malała, podczas 
gdy w latach późniejszych nastąpiło wyraźne odwrócenie tego trendu, 
świadczące o nasilaniu się konkurencji oraz o rosnącym zainteresowaniu 
wykonawców polskim rynkiem zamówień publicznych pomimo formu-
łowanych wobec niego, nie zawsze słusznie, zarzutów. 

Dane z roku rozpoczynającego kolejną unijną perspektywę finansową 
(2014) oraz z I kwartału roku 2015 wskazują, iż opisana tendencja powin-
na zostać utrzymana. Jest to, generalnie rzecz biorąc, wniosek pozytywny. 
Świadczy on bowiem o wzroście zainteresowania podmiotów gospodar-
czych rynkiem zamówień publicznych.

Wskaźniki zróżnicowania cen ofertowych nie wykazują już tak wyraź-
nych tendencji. Średnie poziomy tych wskaźników w przypadku zamó-
wień na usługi niematerialne związane z inwestowaniem budowlanym 
okazały się być niemal dwukrotnie wyższe niż w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane. Syntetycznym potwierdzeniem tej 
konstatacji są dane zamieszczone w tabeli 3. 

Wykres 3. Wskaźniki zróżnicowania cen ofertowych na badanych rynkach  
w latach 2000–2015 (I–III)

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

2.1. 
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Treść

Zamówienia  
na dokumentację 

Zamówienia  
na usługi inżynierskie

Zamówienia  
na roboty budowlane

Dokumen-
tacja urba-
nistyczna

Dokumen-
tacja pro-
jektowa

Nadzory 
inwestor-

skie

Zastęp-
stwo inwe-

stycyjne

Wykonanie 
robót bu-

dowlanych

Zaprojektowanie  
i wykonanie robót 

budowlanych
Wskaźnik
Wz 2,76 2,86 3,13 2,59 1,57 1,97

Stwierdzone w wyniku badania statystycznego szerokie pasma dysper-
sji cen ofertowych na rynkach usług niematerialnych związanych z inwe-
stycjami budowlanymi sugerują duże prawdopodobieństwo występowa-
nia na tych rynkach nieprawidłowości w zakresie konkurencji cenowej. 
Nieprawidłowości te mogą się wyrażać zarówno w częstym oferowaniu 
cen rażąco niskich lub dumpingowych, jak i w nadmiernym, czasem 
wręcz aberracyjnym zawyżaniu cen proponowanych w ofertach.

Stosunkowo wąskie pasmo rozrzutu cen ofertowych (57 punktów pro-
centowych) stwierdzone w przypadku zamówień publicznych na wyko-
nanie robót budowlanych również nie może zostać ocenione pozytywnie 
dlatego, że:
§ jest ono zbyt szerokie wobec tradycyjnie ukształtowanego na polskim 

rynku budowlanym pasma o szerokości 40 punktów procentowych,
§ relacje cen ofertowych do wartości zamówień kształtują się na 

rynku budowlanym w sposób nieprawidłowy. Tezę tę rozwiniemy 
i udokumentujemy w dalszej części publikacji.

Problemy ilościowe 

Niecenowe kryteria oceny ofert  
w obecnym stanie prawnym (po 19.10.2014 roku)

Na skutek wejścia w życie w dniu 10.10.2014 roku jednej z uchwalonych 
ostatnio ustaw nowelizujących Pzp1, możliwości stosowania jednokryte-
rialnego modelu oceny ofert (tylko cena) uległy znacznemu ograniczeniu. 
Dowartościowano zatem, przynajmniej formalnie, kryteria niecenowe. 

1 Ustawa z 29.08.2014 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2014 roku, poz. 1232).

Tabela 3. Kształtowanie się wskaźników zróżnicowania cen Wz w analizowanych zamówie-
niach publicznych w latach 2000–2015 (I–III)

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 2.

2. 

2.1. 
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Zdaniem autora niniejszej publikacji, celowość takiego ograniczenia 
w odniesieniu do homogenicznych zamówień na wykonanie robót bu-
dowlanych jest wysoce dysksyjna. Niezależnie jednak od tych wątpli-
wości, uzasadnione jest postawienie pytania, w jakim stopniu kryteria 
niecenowe uległy na badanych rynkach faktycznemu dowartościowaniu 
w okresie obowiązywania zmienionych przepisów ustawy Pzp2. Dane 
liczbowe ilustrujące ten problem przedstawiono w tabeli 4.

2 Mowa tutaj o art. 91 ust. 2 i 2a Pzp.

Nazwa 
kryte-
rium

Zamówienia  
na dokumentację 

Zamówienia  
na usługi inżynierskie

Zamówienia  
na roboty budowlane

Dokumenta-
cja urbani-

styczna

Dokumenta-
cja projek-

towa

Nadzory in-
westorskie

Zastępstwo 
inwestycyjne

Wykonanie 
robót bu-

dowlanych

Zaprojekto-
wanie  

i wykonanie 
robót bu-

dowlanych
a b a b a b a b a b a b

Cena 100,00 91,76 100,00 92,82 100,00 94,79 100,00 91,76 100,00 92,29 100,00 89,92
Warunki 
płatno-

ści
– – – – – – – – 0,05 6,88 –

Wiary-
godność 
oferenta

5,88 12,00 – – 2,79 6,44 6,67 10,00 0,12 10,00 0,22 20,00

Sposób 
wyko-
nania 
zamó-
wienia

1,18 40,00 – – 0,31 2,00 – – 0,28 10,12 0,67 10,00

Termin 23,53 9,65 43,33 11,00 0,31 4,00 – – 13,54 10,49 23,11 11,94
Warunki 

gwa-
rancji/ 

rękojmi

3,53 8,66 10,00 8,33 10,19 8,75 6,67 10,00 55,79 8,23 50,00 8,74

Inne 
kryteria 31,76 13,29 20,00 6,66 55,56 7,17 60,00 9,66 12,98 11,18 13,11 13,23

Tabela 4. Istotność poszczególnych kryteriów oceny ofert w zamówieniach związanych 
z inwestycjami budowlanymi w okresie od X 2014 do VI 2015

a = wskaźnik popularności kryterium, obliczony jako iloraz postępowań w którym dane 
kryterium zostało zastosowane do wszystkich postępowań danego rodzaju ogłoszonych w BZP 

w okresie objętym badaniem;
b = średnia waga kryterium w okresie objętym badaniem.

Źródło: obliczenia własne na podstawie BZP.

2.2. 
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Dane przedstawione w tabeli 4 sygnalizują kolejny, dość istotny problem, 
z jakim mamy do czynienia na rynkach zamówień publicznych związanych 
z procesem inwestycyjno-budowlanym. Problemem tym jest pozorne tyl-
ko, a nie faktyczne, dowartościowanie niecenowych kryteriów oceny ofert. 
Najbardziej przekonującymi wskaźnikami, które ten problem sygnalizują, 
są uśrednione wskaźniki wagowe przypisywane na poszczególnych rynkach 
objętych badaniem cenie jako kryterium oceny ofert. W pięciu przypadkach 
były one wyższe niż 90% natomiast na szóstym rynku (zaprojektowanie i wy-
konanie robót budowlanych) wskaźnik ten wyniósł blisko 90% (89,92%).

Na tym tle fakt, iż wskaźniki popularności pewnych kryteriów niece-
nowych na niektórych rynkach były wysokie, ma już znaczenie drugo-
planowe. Oznacza on bowiem jedynie, iż jakkolwiek stosowanie wielo-
kryterialnego modelu oceny ofert zostało wymuszone przez zmienione 
przepisy Pzp, to jednak zamawiający wykonują w tym zakresie jedynie 
ruchy pozorne. Kryterium, które w sposób zdecydowany decyduje o wy-
borze najkorzystniejszej oferty nadal bowiem pozostaje cena.

Konstatacja ta prowadzi z kolei do wniosku dalej idącego. Mówi on, iż 
normy prawne nie są omnipotentne. Tak więc, chcąc zrealizować określo-
ny cel, na przykład w zakresie systemu zamówień publicznych, właściwe 
podmioty powinny zastosować, oprócz legislacyjnych, również inne in-
strumenty oddziaływania na interesariuszy systemu.

Nieracjonalne relacje cen ofertowych do wartości zamówień

Badania statystyczne relacji cen ofertowych do wartości zamówień sta-
ły się możliwe do prowadzenia od momentu wejścia w życie aktualnie 
obowiązującego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamiesz-
czonych w Biuletynie Zamówień Publicznych3. Rozporządzenie to, w za-
łączniku 4, zawiera jednolity i obligatoryjny wzór ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia publicznego. Punkty IV.5 i IV.6 tego wzoru nakazują nato-
miast zamawiającemu opublikowanie, niezwłocznie po zawarciu umowy, 
informacji zarówno o szacunkowej wartości zamówienia jak i o cenach 
oferty wybranej oraz ofert z najniższą i najwyższą ceną4.

Czynniki obiektywne które mogą ograniczać wartość poznawczą ta-
kiego badania wynikają z tego, że:
§ wartość zamówienia publicznego nie obejmuje podatku VAT, nato-

miast cena podatek VAT uwzględnia,

3 Mowa tu o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28.01.2010 roku w sprawie 
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12 
z 2010 roku, poz. 69 ze zmianami).

4 Por. również art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2.2. 
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§ w przypadku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, przepis art. 32 ust. 1 pkt 3 Pzp nakazuje mu 
uwzględnić przy ustalaniu wartości zamówienia również wartość 
zamówień uzupełniających. 

Postanowiono zatem w autorskich programach informatycznych, za-
stosowanych do relacjonowanych w niniejszej publikacji obliczeń, wpro-
wadzić odpowiednie korekty. Korekty te umożliwiły:
§ uwzględnienie w obliczeniach relacji cen ofertowych do wartości 

tylko w tych postępowaniach, w których zamówienia uzupełniające 
nie były przewidywane oraz

§ powiększenie podawanych w BZP wartości zamówień o stawkę 
VAT, która w przypadku robót budowlanych wynosi zwykle 23%.

Relacje cen do wartości obliczono według wzoru:

gdzie:
AX – wskaźnik ilustrujący uśrednioną relację cen wybranych 

ofert do wartości zamówień wybieranych należących do 
zbioru X,

Cwyb. i – cena oferty wybranej w postępowaniu i-tym,
1,23 × Wi – szacunkowa wartość zamówienia w postępowaniu i-tym 

powiększona o podatek VAT (23%),
n – liczba zamówień należących do zbioru X.

Wyniki dokonanych obliczeń przedstawiamy w tabeli 5.

Rok
Zamówienia na 

wykonanie robót 
budowlanych (45.00)

W tym klasy CPV:

45.10 45.21 45.22 45.23 45.24 45.26 45.30 45.40

2010 0,724 0,732 0,740 0,769 0,731 0,709 0,710 0,712 0,721
2011 0,755 0,741 0,777 0,816 0,754 0,758 0,751 0,735 0,777
2012 0,731 0,713 0,769 0,759 0,719 0,673 0,737 0,736 0,745
2013 0,751 0,755 0,782 0,791 0,743 0,674 0,763 0,766 0,773
2014 0,775 0,774 0,801 0,808 0,770 0,678 0,749 0,774 0,789
2015 (I–VI) 0,731 0,716 0,769 0,751 0,697 0,747 0,750 0,746 0,776
Ogółem 0,746 0,743 0,770 0,786 0,741 0,707 0,740 0,742 0,760

Tabela 5. Relacje cen wybieranych ofert do wartości na rynkach budowlanych  
zamówień publicznych w latach 2010–2015 (I–VI)

Źródło: obliczenia własne na podstawie BZP.
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli, w całym badanym 
okresie zarówno na rynku zamówień publicznych na wykonanie robót 
budowlanych, jak i w jego poszczególnych segmentach (klasach CPV) 
ceny wybieranych ofert były średnio biorąc, niższe od „ubruttowionej” 
wartości zamówień.

Wcześniejsze badania autora niniejszego referatu wskazują na fakt, iż 
omawiane relacje w sposób równie nieracjonalny kształtują się również 
na innych rynkach zamówień udzielanych w ramach procesu inwestycyj-
nego5.

Stwierdzony w wyniku przeprowadzonych badań fakt nieracjo-
nalnego kształtowania się cen do wartości uznać należy za sygnał 
istotnego spatologizowania zachowań cenotwórczych zarówno zama-
wiających odpowiedzialnych za szacowanie z należytą starannością 
wartości zamówień, jak i wykonawców kalkulujących ceny ofertowe. 
Jedną z konsekwencji wspomnianej patologizacji jest natomiast wąt-
pliwa wiarygodność obliczeń próbujących określić efektywność dane-
go zamówienia.

Problem niedostatecznej wiarygodności zachowań kalkulacyjnych in-
teresariuszy polskiego systemu zamówień publicznych jest tym istotniej-
szy, że nowe zamówieniowo-publiczne dyrektywy UE, a w ślad za nimi 
nowa polska ustawa Pzp, przewidują powszechne stosowanie na rynku 
zamówień publicznych rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamó-
wienia. Rachunek ten natomiast stawia swoim kalkulatorom znacznie da-
lej idące wymagania niż „klasyczna” kalkulacja cen ofertowych i wartości 
zamówień.

Problemy jakościowe

Niedostateczny profesjonalizm zachowań cenotwórczych  
zamawiających i wykonawców na przykładzie robót  
budowlanych

Niedostateczna wiarygodność kosztorysowania inwestorskiego w zamó-
wieniach publicznych jest efektem zarówno przesłanek wynikających 
z przeszłości jak i powodów o aktualnym charakterze.

5 A. Borowicz, Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnobudowlanym: ten-
dencje i zagrożenia, [w:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, 
red. H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015, s. 135–151. 
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Przesłanki historyczne związane są z przedwczesną deregulacją kosz-
torysowania budowlanego w Polsce6. Wśród przesłanek aktualnych 
wskazać można na brak zainteresowania zamawiających wysoką jakością 
kosztorysów oraz niewłaściwe rozwiązania zastosowane w ustawie Pzp 
w odniesieniu do kategorii rażąco niskiej ceny.

Niezależnie od wyżej wymienionych czynników zewnętrznych, na 
niski poziom kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych 
wpływ mają również czynniki o charakterze endogenicznym, immanent-
nie związane z samą istotą kosztorysowania budowlanego7.

W warunkach pełnej deregulacji budowlanego kosztorysowania ofer-
towego w naszym kraju, jedyną systemową możliwość oddziaływania na 
poziom tych opracowań daje przywołany w tytule punktu przepis ustawy 
Pzp. Przypomnijmy zatem, iż przepis ten nakazuje zamawiającemu określić 
w SIWZ, wymagany od wszystkich wykonawców biorących udział w danym 
postępowaniu, sposób obliczania (i wyrażenia w ofercie) oferowanej ceny.

W efekcie oddziaływania takich cech specyficznych budownictwa 
jak indywidualny charakter oraz złożoność i nieruchomość produktu 
budowlanego, a także długi cykl produkcyjny, kalkulacja kosztów i cen 
w tym dziale produkcji jest procesem skomplikowanym. A zatem wyko-
rzystanie przez zamawiających możliwości, jakie wynikają z przywoła-
nego przepisu Pzp ma bardzo istotne znaczenie dla jakości kosztorysów 
ofertowych. Zamawiający powinien w omawianym zapisie SIWZ odpo-
wiedzieć na około 10 szczegółowych pytań dotyczących sposobu kalku-
lowania i przedstawienia w ofercie proponowanej przez każdego z wyko-
nawców ceny budowlanej.

Zarówno systematyczne badania przeprowadzone dwukrotnie przez 
autora niniejszej publikacji8, jak i bieżący monitoring omawianego za-
gadnienia prowadzą do wniosku, iż zamawiający wciąż w sposób niedo-
stateczny wykorzystują możliwości jakie daje im art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp. 
Konsekwencją tego faktu jest natomiast zarówno obniżenie jakości i po-
równywalności kalkulacji cen ofertowych, jak i spory arbitrażowe oraz 
sądowe wszczynane na tym tle. 

6 Deregulacja ta stanowiła bezpośrednią konsekwencję wejścia w życie w dniu 
12.12.2001 roku ustawy z 25.07.2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050).

7 Szerzej na ten temat patrz: A. Borowicz, Wiarygodność kosztorysu inwestorskie-
go, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1, s. 3–11 oraz A. Borowicz, A. Warwas, 
Profesjonalizacja kosztorysowania inwestorskiego w zamówieniach publicznych, arty-
kuł przyjęty do druku w kwartalniku naukowym „Prawo Zamówień Publicznych”. 

8 Na temat wyników tych badań patrz: A. Borowicz, Sposób obliczania cen ofer-
towych w świetle zapisów SIWZ, [w:] Inwestycje budowlane w sektorze publicznym – 
aktualne uwarunkowania i aspekty praktyczne. XII konferencja naukowotechniczna, 
Ciechocinek 19–20 października 2006 r., Warszawa 2006, s. 101–121; A. Borowicz, Jak 
obliczyć cenę oferty w zamówieniach publicznych, Ciechocinek 2011, materiały konfe-
rencyjne, s. 9–21. 
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Rozwiązania projektowanej ustawy Pzp dedykowane  
zamówieniom publicznym na roboty budowlane

Analizując rozwiązania dedykowane zamówieniom budowlanym, jakie 
wynikają z projektu Prawa zamówień publicznych z dnia 17.04.2015 r., 
można dostrzec w niektórych z nich potencjalne źródło problemów 
w procesie inwestycyjno-budowlanym. Uwaga ta odnosi się w pierwszym 
rzędzie do normatywnych wymagań stawianych opisowi przedmiotu za-
mówienia na roboty budowlane.

Przypomnijmy zatem, że w aktualnie obowiązującej ustawie Pzp9 spo-
sób dokumentacyjnego doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane sformułowany był koherentnie, zarówno w treści 
samej ustawy (art. 31) jak również w wydanym na jej podstawie rozpo-
rządzeniu wykonawczym10. W projekcie nowej ustawy Pzp omawiany 
problem uwzględniony został jedynie w samym jej tekście. Mamy tu na 
myśli zwłaszcza art. 61 ust. 2 i 3. Pierwszy z tych przepisów nakazuje 
zamawiającemu określić w opisie przedmiotu budowlanego zamówienia 
publicznego wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy, odpowia-
dające przeznaczeniu udzielanego zamówienia. Z punktu widzenia istoty 
oraz specyfiki procesu budowlanego przepis ten jest, zdaniem autora ni-
niejszej publikacji, mało istotny i nieprecyzyjny. Drugi z przywołanych 
przepisów (ust. 3) ma charakter enumeracji, która jednak ma być stoso-
wana jedynie warunkowo i fakultatywnie („zamawiający może w mia-
rę możliwości wymagać w szczególności…”). Wspomniana enumeracja 
wyszczególnia podstawowe elementy opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane. Dodać należy, że niektóre z tych elementów adekwat-
ne są do homogenicznych zamówień na wykonanie robót budowlanych, 
natomiast inne odzwierciedlają specyfikę łącznych zamówień na zapro-
jektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Jak widać, autorzy projektu ustawy zrezygnowali z wymogu dopre-
cyzowania opisu przedmiotu budowlanego zamówienia publicznego za 
pomocą konkretnych, nazwanych opracowań projektowo-inżynierskich 
o, również narzuconej przepisami, minimalnej treści. Ażeby uświadomić 
sobie ryzyko wynikające z przyjętego w projekcie ustawy rozwiązania, 
należy wskazać na fakt, iż w rezultacie zasadniczych zmian systemowych 
(tzw. plan Balcerowicza) polski rynek budowlany został w znacznym 
stopniu zderegulowany. Podejmując stosowne decyzje deregulacyjne, 

9 Dz.U. Nr 19 z 2014 roku, poz. 177 ze zm.
10 Mamy tu na myśli rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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nie wzięto jednak pod uwagę specyfiki procesu inwestycyjno-budowa-
nego. Mamy tu na myśli głównie fakt, iż w procesie tym wielkie znacze-
nie mają decyzje i opracowania podejmowane  /  sporządzane w fazach 
przedprojektowych, natomiast sama dokumentacja projektowa powinna 
powstawać metodą kolejnych iteracji. Rozwiązania dotychczas obowią-
zujące specyfikę tę w znacznym stopniu uwzględniały. Przykładem może 
tu być wymóg sporządzania wytycznych do zaprojektowania inwestycji 
budowlanej (PFU)11 oraz wymóg opracowania, tam gdzie to jest niezbęd-
ne, oprócz projektu budowlanego, również projektu realizacyjnego. 

Pominięcie w projekcie nowego Pzp opisanych wymagań dokumenta-
cyjnych pociąga za sobą również ryzyko dalszego obniżenia się meryto-
rycznej jakości opracowań projektowych w polskim sektorze publicznych 
inwestycji budowlanych. Ryzyko to jest tym większe, że dotychczasowy 
poziom projektowania budowlanego w tym sektorze już pozostawiał bar-
dzo wiele do życzenia. 
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Małe i średnie  
przedsiębiorstwa  
w systemie zamówień  
publicznych polski  
na tle unii europejskiej

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) traktowany jest po-
wszechnie jako ten element gospodarki, który w sposób szczególnie efek-
tywny ją dynamizuje. Systemowe ułatwienia dostępu sektora MSP do 
rynku zamówień publicznych są zatem jednym z kluczowych celów poli-
tyki zamówień publicznych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. 
Cel ten, jako szczególnie istotny, znajduje zatem swoje odzwierciedlenie 
zarówno w aktualnie obowiązujących, jak i przewidywanych do wprowa-
dzenia aktach normatywnych1 oraz w poważnych opracowaniach o cha-
rakterze studialnym.

W tej sytuacji celem niniejszego referatu jest dokonanie charakterysty-
ki zarówno krajowych, jak i unijnych rozwiązań mających ułatwić małym 
i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kontraktów publicznych. 

1 Mamy tu na myśli w szczególności dyrektywę 2004/18/WE z 31.03.2004 r. w spra-
wie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowla-
ne, dostawy i usługi (Dz.U. L134 z 30.04.2004 r., s. 114 oraz dyrektywę 2014/24/UE 
z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę 2004/18/WE 
(Dz.U. L94 z 28.03.2014 r., s. 65 jak również ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) oraz ustawę Prawo zamówień publicz-
nych (projekt z dnia 17.04.2015 r. dostępny na stronie www.uzp.gov.pl.).

Wiktor Płóciennik
Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.12

www.uzp.gov.pl
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.12
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Ułatwienia w dostępie MSP  
do rynków zamówień publicznych UE

Rozwiązania proponowane w dokumentach UE

„Regulacje prawne Unii jak i jej działania mają na celu otwarcie rynku 
zamówień publicznych poprzez zwiększenie udziału MSP jako poten-
cjalnych wykonawców2. Oczywiste jest, że MSP stanowią podstawę go-
spodarki państw członkowskich i Unii. Za ważny z punktu widzenia 
zamówień publicznych uznaje się ogromny potencjał tej grupy przed-
siębiorców w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego 
i innowacji. (…) Należy zatem podejmować działania, głównie prawne, 
które będą ułatwiały dostęp i otwierały ten rynek na MSP3”. Naturalną 
konsekwencją tej tezy było pojawienie się problematyki dostępności sek-
tora MSP do rynku zamówień publicznych w licznych oficjalnych doku-
mentach organów wykonawczych Unii Europejskiej.

Pierwszym z nich była wydana już w 1998 roku Zielona Księga4. Jed-
nym z poruszanych w tym dokumencie aspektów był sposób, w jaki moż-
na połączyć politykę zamówień publicznych z pozostałymi kierunkami 
działań wytyczonymi przez Wspólnotę, a w szczególności dotyczącymi 
małych i średnich przedsiębiorstw, normalizacji, sieci transeuropejskich 
(TEN), Funduszy Strukturalnego i Spójności, zamówień udzielanych 
przez europejskie instytucje lub finansowanych z funduszy Wspólnoty 
w dziedzinie polityki społecznej, środowiska naturalnego i sektora obro-
ny narodowej. Dokument przedstawiał listę przeszkód na jakie napoty-
kały małe i średnie przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kon-
traktów publicznych oraz zawierał propozycje działań zmierzających do 
poprawy sytuacji MSP na rynku zamówień publicznych. Wspomniana 
lista eksponowała takie utrudnienia jak:
§ trudności związane z dostępem do informacji niezbędnych do przy-

gotowania oferty,
§ zbyt wysokie dla MSP koszty przygotowania i składania ofert oraz
§ konieczność zapewnienia wymaganych gwarancji finansowych we-

dług konkurencyjnych stawek. 

2 Zagadnienie dostępności rynku zamówień publicznych było również tematem 
konferencji organizowanych przez instytucje UE, np. „On the Modernization of Euro-
pean Public Procurement Policy: Towards a more Efficient European Procurement 
Market”, Bruksela, 1 lipca 2011 r. 

3 System zamówień publicznych w Polsce, red. J. Sadowy, Warszawa 2013, s. 38.
4 Zielona Księga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu roz-

wiązań, Komisja Europejska, Bruksela 1998 r.
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Postulowane ułatwienia MSP dostępu do zamówień publicznych obej-
mowały natomiast:
§	zagwarantowanie terminowych płatności za roboty, dostawy lub 

usługi zrealizowane przez MSP;
§	postulat rozstrzygania wszelkich sporów w sposób szybki i tani oraz
§	postulat otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia przez MSP wy-

stępujące w roli podwykonawców zamówień publicznych.
Omawiany dokument posłużył za podstawę do opracowania zmian le-

gislacyjnych dotyczących systemu zamówień publicznych.
W 2008 roku Komisja Europejska opublikowała Europejski kodeks 

najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień publicznych. 
W kodeksie tym po raz kolejny wskazano na bardzo istotną rolę MSP 
na rynku zamówień publicznych oraz uszczegółowiono szereg praktyk 
mieszczących się w ramach już istniejących rozwiązań prawnych UE, 
które w założeniu miały zapewnić optymalną organizację postępowań, 
jeśli chodzi o udział MSP i zapewnienie im równych szans w konfrontacji 
z przedsiębiorstwami dużymi5.

Inicjatywę w sprawie dostępu sektora MSP do rynku zamówień pu-
blicznych podjął również Parlament Europejski. W 2009 roku skierował 
on do Komisji Europejskiej wniosek o podjęcie większych wysiłków na 
rzecz ułatwienia dostępu MSP do rynków zamówieniowych. Postulat ten 
zawarty został w sprawozdaniu poświęconym rozwojowi sytuacji w dzie-
dzinie zamówień publicznych6.

W 2010 roku zaprezentowana została Strategia na rzecz wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia Europa 2020. Zapisano w niej m.in., iż „zamó-
wienia publiczne, stanowiąc jedno z narzędzi rynkowych, które powinny 
służyć do realizacji powyższych celów, są kluczowym elementem strate-
gii »Europa 2020«. W szczególności w strategii »Europa 2020« postuluje 
się, aby poprzez zamówienia publiczne: (…) poprawić otoczenie biznesu, 
szczególnie w odniesieniu do MSP7”. 

Kolejnym istotnym dokumentem, powstałym jako następstwo wdra-
żania strategii Europa 2020 jest Zielona Księga w sprawie modernizacji 
polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych8. Zielona Księga podnosiła 

5 Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSI do zamówień 
publicznych, Komisja Wspólnot Europejskich, Dokument roboczy Służb Komisji, Bruk-
sela 2008.

6 New developments in public procurement: 2009/2175(INI)), Parlament Europejski 
Bruksela, Strasbourg 2009.

7 Komunikat Komisji Europejskiej z 3.03.2010 roku, Europa 2020, Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

8 Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicz-
nych. W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień, Komisja Eu-
ropejska, Bruksela, 27 styczeń 2011. 
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również tematykę dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku 
zamówień publicznych. Zdaniem jej autorów, sektor MSP stanowi pod-
stawę gospodarki UE, natomiast ułatwienie małym i średnim przedsię-
biorstwom dostępu do rynku zamówień publicznych powinno wywrzeć 
korzystny wpływ na gospodarkę krajów członkowskich oraz, zwiększając 
liczbę potencjalnych wykonawców tych zamówień, pozytywnie wpłynąć 
na poziom konkurencyjności realizowanych postępowań. 

Zielona Księga analizuje potencjalne kierunki działań ustawodaw-
czych koniecznych do pełnego wykorzystania ekonomicznego i inno-
wacyjnego potencjału sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez 
instytucje zamawiające w ramach ich transakcji zamówieniowych. Do-
kument nie odnosił się wprost do Zielonej Księgi z 1998 roku, jednakże 
jako dwie główne przyczyny niezadowalającego dostępu MSP do rynku 
zamówień publicznych wskazywał:
§	nadmierne obciążenia administracyjne wykonawców na etapie 

kwalifikacji podmiotowej oraz 
§	nadmiernie wyśrubowane kryteria tej kwalifikacji.
Powyższe elementy, opisane w nieco szerszym zakresie, pojawiły się 

już w poprzedniej Zielonej Księdze, co świadczy o tym, iż nie wszystkie 
działania korygujące wdrożone w okresie 1998–2011 przyniosły pożąda-
ne efekty. Autorzy wskazują postulowane, kierunkowe metody interwen-
cji ustawodawcy, mające neutralizować stwierdzone przez nich przyczy-
ny niezadowalającego stanu rzeczy w ramach nowego prawa regulującego 
system zamówień publicznych9. 

Jako pierwszą z tych metod autorzy wymieniają dopuszczenie możliwości 
przedstawiania przez przedsiębiorstwa w początkowej fazie postępowania 
o udzielenie zamówienia jedynie streszczenia informacji istotnych do celów 
kwalifikacji podmiotowej oraz dostarczanie oświadczeń własnych dotyczą-
cych spełniania warunków podmiotowych. Co do zasady, jedynie zwycięski 
oferent lub oferenci dopuszczeni do etapu udzielenia zamówienia zostaliby 
poproszeni o przedstawienie pierwotnych dokumentów (zaświadczeń) po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Drugą postulowaną metodą było wprowadzenie ograniczenia w za-
kresie określania maksymalnych poziomów niektórych wymogów do-
tyczących kwalifikacji podmiotowej, odnoszących się w szczególności 
do sytuacji finansowej. Mogłoby to zapobiec określaniu przez instytucje 
zamawiające nadmiernie wyśrubowanych kryteriów kwalifikacji wyko-
nawców, które w sposób nieuchronny wykluczają z udziału MSP. Tego ro-
dzaju środek stanowiłby jedynie rozwinięcie istniejącego już obowiązku 
stosowania przy określaniu kryteriów kwalifikacji wykonawców zasady 
proporcjonalności.

9 Ibidem, s. 31–33.

1.2. 
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Trzecią metodą ułatwiającą MSP dostęp do zamówień publicznych 
mogłoby być wprowadzenie środków pozytywnej dyskryminacji na rzecz 
MSP, takich jak na przykład zastrzeganie z góry części zamówień wyłącz-
nie dla tej grupy przedsiębiorstw. Tego rodzaju działania byłyby jednakże 
sprzeczne z zasadą równego traktowania oferentów, która stanowi istotny 
filar systemu UE dotyczącego zamówień publicznych i która została po-
twierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości jako jedna ze swobód wy-
nikających z Traktatu. W tej sytuacji autorzy Zielonej Księgi postulują 
wprowadzenie wewnętrznych środków administracyjnych zachęcających 
instytucje zamawiające do dołożenia wszelkich starań w celu poprawy 
dostępu MSP do udzielanych przez nie zamówień. Jednym z nich może 
być np. ustalenie wartości docelowych dotyczących udziału MSP w ca-
łości udzielanych zamówień. Tego rodzaju rozwiązanie nie polegałoby 
na zastrzeganiu określonych zamówień dla MSP, lecz dostarczałoby po 
prostu instytucjom zamawiającym zachęt do jak najlepszego wykorzysta-
nia dostępnych instrumentów na rzecz prowadzenia przyjaznej dla MSP 
polityki zamówieniowej. 

Czwartą metodą rozważaną w omawianym dokumencie UE jest na-
kładanie na zwycięskiego oferenta obowiązku zlecania osobom trzecim 
realizacji części zamówienia o określonej procentowo wartości. Innym 
sposobem zastosowania w praktyce omawianej metody promowania 
MSP mogłoby być wprowadzenie, jako zasady, postulatu dzielenia zamó-
wienia publicznego na części. Postulat ten zrealizowano w nowej dyrek-
tywie klasycznej (patrz punkt 1.2.). 

Rozwiązania wynikające z dyrektyw UE

Jedną z najbardziej widocznych dysfunkcjonalności systemu zamówień 
publicznych w UE jest niezadowalająca absorpcja przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa kontraktów z rynku zamówień publicznych, a w szcze-
gólności kontraktów o wartościach powyżej tzw. progów UE. Koniecz-
ność zmiany tej sytuacji była jednym z powodów opracowania nowych 
dyrektyw regulujących sposób udzielania zamówień publicznych. Nowa 
dyrektywa klasyczna tj.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę, 2004/18/WE wprowadza wiele ułatwień dla pod-
miotów sektora MSP. Implementacja tych nowych przepisów do polskie-
go systemu prawnego powinna w perspektywie najbliższych lat doprowa-
dzić do zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku 
zamówień publicznych w naszym kraju.

Dla bardziej pogłębionego i precyzyjnego ukazania intencji prawo-
dawcy unijnego w odniesieniu do omawianego problemu przedstawimy 

1.2. 
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w niniejszym punkcie referatu charakterystykę ułatwień dedykowanych 
sektorowi MSP w najnowszej dyrektywie klasycznej UE. Punktem odnie-
sienia dla tej prezentacji będą analogiczne rozwiązania, jakie wynikały 
z dyrektywy poprzednio obowiązującej10.

Ograniczenie się w tym przeglądzie wyłącznie do dyrektyw klasycz-
nych znajduje uzasadnienie w fakcie, iż są one w prawie unijnym podsta-
wowym źródłem systemowych ułatwień dla sektora MSP.

Pierwszą zmianą korzystną dla sektora MSP jest zmiana definicji 
wykonawcy zapisana w art. 2 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/24/WE. 
Na podkreślenie zasługuje fakt dowartościowania w przywołanej de-
finicji grupy osób lub podmiotów11 jako wykonawców zamówień pu-
blicznych. Dowartościowanie to polega na dodaniu zwrotu z którego 
wynika, iż pojęcie „grupy osób lub podmiotów” użyte w omawianej 
definicji odnosić się może również do „tymczasowych stowarzyszeń 
przedsiębiorstw, które oferują na rynku wykonanie robót budowlanych 
lub obiektu budowlanego, dostaw lub usług”. Omawiane rozwiązanie 
w sposób oczywisty wychodzi naprzeciw oczekiwaniom MSP. Dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw możliwość utworzenia „grupy osób lub 
podmiotów” może stworzyć bowiem jedyną okazję, aby w konkurencji 
z przedsiębiorstwami dużymi, z szansą na sukces ubiegać się o zamó-
wienie publiczne. 

Funkcjonalne uzupełnienie definicji wykonawcy stanowi art. 19 ust. 2 
nowej dyrektywy. Wynika z niego, że zamawiający nie mogą od tymcza-
sowego stowarzyszenia wykonawców żądać posiadania określonej formy 
prawnej. Powyższa regulacja daje szerokie możliwości tworzenia przez 
małych i średnich przedsiębiorców ad hoc i bez nadmiernej formaliza-
cji grupy podmiotów, która będzie ubiegała się o zamówienie publiczne. 
Rozwiązanie analogiczne zapisane było również w art. 4 ust. 2 dyrektywy 
klasycznej obowiązującej poprzednio. W nowej dyrektywie prawodawca 
unijny poszedł jednak o krok dalej uzupełniając art. 19 ust. 2 regulacją 
treści następującej: „W razie potrzeby instytucje zamawiające mogą w do-
kumentach zamówienia sprecyzować sposób, w jaki grupy wykonawców 
mają spełniać wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej lub 
zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w art. 58, pod wa-
runkiem, że jest to obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne12. Państwa 
członkowskie mogą określić standardowe warunki określające, w jaki 
sposób grupy wykonawców mają spełniać te wymogi. 

10 Mowa tu o dyrektywie 2004/18/WE.
11 Pojęcie „grupy osób lub podmiotów” jako wykonawcy zamówienia publiczne-

go zastosowane było również w dyrektywie 2004/18/WE. 
12 Artykuł 58 dyrektywy 2014/24/WE zatytułowany „Kryteria Kwalifikacji” normu-

je problematykę warunków udziału w postępowaniu. 



Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemie zamówień... 215

Warunki realizacji zamówienia przez takie grupy wykonawców od-
mienne od warunków nakładanych na pojedynczych uczestników muszą 
również być „obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne”.

Z przywołanego przepisu dyrektywy wynika, iż:
§	zamawiający ma prawo określić sposób oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu odmiennie dla grup wykonawców oraz dla 
wykonawców pojedynczych,

§	państwa członkowskie mogą (fakultatywnie) w prawie krajowym 
unormować problem oceny podmiotowej grup wykonawców,

§	warunki dedykowane grupom wykonawców muszą być obiektyw-
nie uzasadnione i proporcjonalne – podobnie jak to ma miejsce 
w odniesieniu do wykonawców pojedynczych. 

Problematykę badania podmiotowego w nowej dyrektywie klasycznej, 
w sposób korzystny dla sektora MSP, uzupełnia przepis art. 58 ust. 3. Sta-
nowi on między innymi, że „minimalny roczny obrót, który muszą wy-
konać wykonawcy, nie przekracza maksymalnie dwukrotności szacun-
kowej wartości zamówienia”. W przypadku zamówienia podzielonego na 
części przywołany przepis nakazuje stosowanie wprowadzonej przezeń 
zasady w odniesieniu do każdej z nich.

Należy podkreślić, iż tego rodzaju rozwiązanie limitujące górny pułap 
wymagań wobec możliwości finansowych wykonawców, nie miało swo-
jego odpowiednika w poprzednio obowiązującej dyrektywie klasycznej.

Do grupy postanowień nowej dyrektywy klasycznej które precyzują 
wymagania dotyczące badania podmiotowego w sposób potencjalnie ko-
rzystny dla MSP należy zaliczyć również przepis art. 18 ust. 1. Nakazuje 
on zamawiającym równe i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich 
wykonawców oraz działanie w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Acz-
kolwiek podany nakaz zawierała również w art. 2 dyrektywa poprzednio 
obowiązująca, to jednak nowa dyrektywa klasyczna nakaz ten rozwija 
i precyzuje wprowadzając pojęcie: „sztucznego zawężania konkurencji”. 
Inkryminowane działanie polegać ma, zgodnie z omawianym przepisem, 
na zorganizowaniu procedury zamówienia „z zamiarem nieuzasadnione-
go działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców”, czyli na 
przykład na niekorzyść podmiotów należących do sektora MSP. 

Problematykę badania podmiotowego w sposób korzystny dla MSP 
aczkolwiek nie zmieniony w stosunku do dyrektywy obowiązującej po-
przednio, domyka art. 63. Jest to przepis stanowiący, iż w odniesieniu 
do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz kry-
teriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca lub 
grupa wykonawców może polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łącznych ich powiązań. W dyrekty-
wie 2004/18/WE analogiczne uwarunkowania były treścią art. 47 ust. 2 
i 3 oraz art. 48 ust. 3 i 4.
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Rozwiązaniem, które, potencjalnie rzecz biorąc, może być szczegól-
nie istotnym ułatwieniem dla MSP w ich partycypacji w rynkach zamó-
wień publicznych, jest nowe podejście prawodawcy unijnego do podzia-
łu zamówień publicznych na części. Dyrektywa 2014/24/WE mianowicie 
przyznaje państwom członkowskim prawo do „ustanowienia obowiązku 
udzielenia zamówień w formie oddzielnych części na warunkach okre-
ślonych zgodnie ze swoim prawem krajowym i z uwzględnieniem prawa 
unijnego” (ust. 4). W przypadku zamówień, których obowiązek podziału 
na części nie będzie dotyczył, instytucje zamawiające zobowiązane zosta-
ły do „wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokona-
niu podziału na części” i umieszczenia tych powodów w dokumentach 
zamówienia wyszczególnionych w dyrektywie (ust. 1 akapit drugi).

Należy podkreślić, iż omówione rozwiązanie nie znajduje swojego od-
powiednika w żadnej z dyrektyw obowiązujących poprzednio. 

Statystyczna prezentacja problemu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa na całym świecie klu-
czową rolę w kreowaniu wzrostu gospodarczego w większości branż współ-
czesnej gospodarki. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki europejskiej 
oraz, porównawczo, dla gospodarki polskiej przedstawia tabela 1.

Lp. Rodzaj  
przedsiębiorstwa

Udział MSP w gospodarce według:
liczby przedsiębiorstw liczby pracowników wartości dodanej

UE Polska UE Polska UE Polska
1 Mikro 92,4 95,2 29,1 36,5 21,6 14,7
2 Małe 6,4 3,6 20,6 13,6 18,2 14,4
3 Średnie 1,0 1,0 17,2 18,8 18,3 20,9
4 MSP ogółem 99,8 99,8 66,9 68,9 58,1 50,0
5 Duże 0,2 0,2 33,1 31,1 41,9 50,0
6 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 1. Udział podmiotów sektora MSP w gospodarce UE oraz w gospodarce polskiej  
na przykładzie 2013 roku (w %)

Źródło: Przedsiębiorstwa i przemysł. Arkusz informacyjny SBA – 2014,  
Komisja Europejska, 2014 r.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 1 można stwierdzić, że 
znaczenie sektora MSP w gospodarce europejskiej faktycznie jest istotne, 
natomiast wskaźniki, które to znaczenie wyrażają w odniesieniu do go-
spodarki polskiej niewiele tylko swoim poziomem odbiegają od średnich 
europejskich i to jedynie w odniesieniu do udziału MSP w wytworzonej 
wartości dodanej. 

1.3. 
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Na tle przedstawionych danych liczbowych udział sektora MSP w eu-
ropejskim rynku zamówień publicznych jest znacznie niższy. Świadczy to 
o niedowartościowaniu sektora MSP na tym rynku. W latach 2006–2008 
udział ten bowiem kształtował się w sposób pokazany w tabeli 2. Różnice 
pomiędzy wskaźnikami udziału w rynkach zamówień publicznych oraz 
w gospodarkach poszczególnych krajów UE ilustruje natomiast wykres 1.

Lp. Kraj
Wielkość przedsiębiorstw

mikro małe średnie MSP ogółem duże
1 Bułgaria 16 33 30 79 21
2 Łotwa  5 11 47 62 38
3 Malta  7 25 29 62 38
4 Luksemburg 12 13 28 53 47
5 Grecja 15  4 33 52 48
6 Estonia  7 16 25 49 51
7 Węgry  8 21 19 47 53
8 Słowacja  7 17 23 47 53
9 Litwa  4  6 35 45 55

10 Francja  7 18 18 44 56
11 Słowenia  7 16 21 43 57
12 Irlandia  3 14 26 43 57
13 Holandia  5 14 23 43 57
14 Dania  7 16 19 41 59
15 Szwecja  7 19 15 41 59
16 Belgia 11  7 21 39 61
17 Finlandia  6 14 17 37 63
18 Włochy  6 11 18 35 65
19 Austria  5 11 17 34 66
20 Cypr  4 17 13 34 66
21 Rumunia  3 13 15 31 69
22 Polska  3 10 16 30 70
23 Wielka Brytania  6  5 13 24 76
24 Portugalia  4  6 12 22 78
25 Estonia  3  6 12 22 78
26 Czechy  1  6 10 17 83
27 EU-27  6 11 17 34 66

Tabela 2. Udział sektora MSP w całkowitej wartości zamówień publicznych  
w krajach UE w latach 2006–2008 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.P. Vincze, J. Mathis, A. Dumitrescu, 
A. Evbilgic, E. Coscia, M. Megliola, Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement 

Markets in the EU, DG Enterprise and Industry, September 2010, s. 23. 
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Wykres 1. Różnice pomiędzy udziałem MSP w realizacji zamówień publicznych 
oraz ich rolą w gospodarce* w krajach UE w latach 2006–2008

* Rolę sektora MSP w gospodarkach krajów członkowskich UE określono na pod-
stawie udziałów podmiotów tego sektora w całkowitym obrocie gospodarczym.

Źródło: M. P. Vincze et all., op. cit., s. 27.

Na podstawie powyższych wizualizacji można sformułować dwa 
wnioski. Pierwszy z nich konstatuje fakt, iż udział MSP w realizacji za-
mówień publicznych w drugiej połowie lat dwutysięcznych był w naszym 
kraju, na tle innych państw europejskich niski. Polska znalazła się bo-
wiem w tym rankingu na 23 miejscu wśród 27 państw członkowskich 
Unii. Dodać jednak należy, iż Polska w zakresie omawianego wskaźnika 
była „gorsza” jedynie o 4 punkty procentowe od średniej unijnej. W za-

2. 

2.1. 



Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemie zamówień... 219

kresie różnic pomiędzy udziałem w rynku zamówień publicznych oraz 
rolą w gospodarce sytuacja Polski była lepsza (wykres 1) – tym niemniej 
różnice pomiędzy przyjętymi wskaźnikami kształtowały się na poziomie 
20 punktów procentowych, na niekorzyść udziału w rynku zamówień 
publicznych. 

Systemowe ułatwienia dostępu MSP  
do kontraktów publicznych w Polsce  
– stan obecny i przewidywane zmiany

W toku ewolucji systemu zamówień publicznych polski ustawodawca 
prowadził dosyć konsekwentną politykę stosowania ułatwień dla sek-
tora MSP w zakresie pozyskiwania kontraktów publicznych. Analizując 
rozwiązania wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy Pzp oraz te 
przewidziane do wprowadzenia w projekcie nowego Prawa zamówień 
publicznych wskazać można na trzy instrumenty mające ułatwić MSP 
dostęp do polskiego rynku zamówień publicznych. Są one następujące:
A) możliwość składania ofert wspólnych,
B) dopuszczalność zlecania części kontraktu podwykonawcom,
C) możliwość składania ofert częściowych. Dzielenie zamówienia na części.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę tych rozwiązań. 

Możliwość składania ofert wspólnych (instrument A)

Zarówno obecna ustawa Pzp, jak i projekt nowej ustawy, dopuszcza moż-
liwość wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Tabela 3 prezentuje zestawienie porównawcze podstaw prawnych oraz 
rozwiązań jakie z nich wynikają, zamieszczonych w obecnej ustawie Pzp 
oraz w projekcie nowego polskiego Prawa zamówień publicznych. 

Aktualna ustawa Pzp Projekt ustawy Pzp
Podstawa 

prawna Rozwiązanie systemowe Podstawa 
prawna Rozwiązanie systemowe

Art. 23 ust. 1 Możliwość wspólnego ubiegania 
się o zamówienie

Art. 96 ust. 1 Możliwość wspólnego ubiega-
nia się o udzielenie zamówie-
nia („konsorcjum”)

2. 

2.1. 
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Aktualna ustawa Pzp Projekt ustawy Pzp
Podstawa 

prawna Rozwiązanie systemowe Podstawa 
prawna Rozwiązanie systemowe

Art. 23 ust. 2 Obowiązek ustanowienia 
pełnomocnika przez wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie

Art. 96 ust. 2 Konieczność ustanowienia 
przez konsorcjum pełnomoc-
nika 

Art. 96. 
ust. 3

Prawo zamawiającego żądania 
umowy regulującej współpracę 
wykonawców którzy wspólnie 
złożyli ofertę 

Art. 96 ust. 3 Prawo zamawiającego żądania 
umowy konsorcjum 

Art. 96 ust. 4 Zakaz narzucania konsorcjan-
tom przez zamawiającego 
formy prawnej 

Art. 96  
ust. 5 i 6

Możliwość szczególnego 
określenia warunków pod-
miotowych dedykowanych 
konsorcjum 

Art. 141 Solidarna odpowiedzialność 
wykonawców wspólnie składają-
cych ofertę za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia

Art. 96 ust. 7 Prawo zamawiającego żądania 
określonej formy prawnej od 
konsorcjum któremu udziela 
zamówienie

Art. 96 ust. 8 Nakaz odpowiedniego 
stosowania do konsorcjów 
przepisów dotyczących wyko-
nawców

Tabela 3. Zestawienie podstaw prawnych oraz rozwiązań jakie z nich wynikają 
w odniesieniu do „instrumentu A”

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualnej ustawy Pzp oraz projektu 
nowego Prawa zamówień publicznych z 17.04.2015 r.

Jak widać, autorzy projektu nowego Prawa zamówień publicznych, 
w ślad za zmienioną dyrektywą UE, w sposób bardziej szczegółowy 
doprecyzowali instytucję konsorcjum. Fakt ten należy ocenić pozy-
tywnie. Wynika bowiem z niego mniejsze ryzyko stosowania oma-
wianego rozwiązania. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje 
możliwość uwzględnienia przez zamawiającego specyfiki konsorcjów 
w odniesieniu do stawianych w danym postępowaniu warunków pod-
miotowych. 

Na tle tej, ogólnie pozytywnej, oceny wątpliwości budzić musi jednak 
fakt nieumieszczenia w projekcie nowej ustawy przepisu ekwiwalentnego 
wobec art. 141 ustawy obecnie obowiązującej. 

Pomimo oczywistego ułatwienia (adresowanego do MSP), jakim jest 
możliwość wspólnego składania ofert, oferty konsorcjalne na polskim 
rynku zamówień publicznych nie cieszyły się dotąd zbyt dużą popular-
nością. Tabela 4 przedstawia odsetek postępowań w których, w latach 
2010–2015 (I–VI), przetargi były wygrywane przez konsorcja. 

2.2. 
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Rok
Odsetek konsorcjów uzyskujących zamówienia na:

dostawy usługi roboty budowlane
100% = wszystkie postępowania rozstrzygnięte w danym roku

2010 0,34 2,67 5,60
2011 0,36 2,06 4,67
2012 1,78 2,84 3,91
2013 2,53 2,81 3,45
2014 3,04 3,26 4,32
2015 (I–18.VI) 3,74 3,83 5,15
Ogółem – odsetek 1,76 2,95 4,46
Liczba obserwacji 761 264 559 122 289 799

Jak wynika z tabeli, konsorcja najczęściej wygrywały przetargi na ro-
boty budowlane. Jednakże nawet na tym rynku ich udział wśród „zwy-
cięzców przetargów” – nie przekroczył poziomu 6%.

Dopuszczalność zlecenia części kontraktu  
podwykonawcom (instrument B)

W obecnym stanie prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych zawie-
ra dość liberalne rozwiązania dotyczące możliwości powierzenia realizacji 
części zamówienia podwykonawcom. Jedynym prawem zamawiającego 
dotyczącym możliwości ingerencji w zakres wykonywanego przez podwy-
konawców zamówienia jest możliwość zobowiązania wykonawcy do oso-
bistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane 
i usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu 
zamówienia w przypadku zamówień na dostawy. Powyższe zastrzeżenie 
jest jednak nieskuteczne w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na 
zasoby innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy w celu wyka-
zania spełnienia warunków udziału w danym postępowaniu. 

Ustawa daje jednak zamawiającemu odpowiednie narzędzia umożli-
wiające odpowiednią kontrolę nad procesem realizacji zamówienia przez 
podwykonawców. Zamawiający może żądać od wykonawców wskaza-
nia w ofercie zakresu zadań, które wykonane zostaną przez podwyko-
nawców, a w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby 
podmiotów zewnętrznych przy wykazaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu również wskazania nazw (firm) podmiotów, które zosta-
ną podwykonawcami. 

Tabela 4. Udział wygrywających przetargi stanowiących konsorcja  
w latach 2010–2015 (I–VI)

Źródło: obliczenia własne na podstawie ogłoszeń publikowanych  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.2. 
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W procedowanym projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicz-
nych nie zmieniły się kwestie zasadnicze dotyczące podwykonawstwa. 
Projekt nowej ustawy zawiera jednak uszczegółowiony zakres ochrony 
oraz praw i obowiązków poszczególnych stron w przypadku sporów co 
do zasadności wzajemnych roszczeń dotyczących realizacji zamówienia 
jako podwykonawca.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż omawiany instrument ułatwienia 
dostępu MSP do rynku zamówień publicznych jest w stanie oddziaływać 
pozytywnie na dwa sposoby a mianowicie:

a) umożliwiając małym firmom, poprzez angażowanie podwykonaw-
ców, podejmowanie się realizacji dużych kontraktów (wariant rza-
dziej spotykany w praktyce) lub

b) umożliwiając małym firmom pośredni dostęp do rynku zamówień 
publicznych w charakterze podwykonawców (wariant występujący 
powszechnie).

W warunkach polskich opisane powyżej rozwiązania modelowe, 
w tym zwłaszcza wariant „b”, napotkały na istotne problemy praktyczne. 
Ich źródłem było wystąpienie zjawiska zatorów płatniczych w rozlicze-
niach dokonywanych pomiędzy generalnymi wykonawcami oraz pod-
wykonawcami. Zjawisko to było szczególnie rozpowszechnione na rynku 
budowlanym, prowadząc do bankructwa wielu firm, w szczególności ma-
łych i średnich. 

W tabeli 5 przedstawiamy, w charakterze syntetycznego podsumowa-
nia, podstawy prawne oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące omawia-
nego instrumentu w obecnej i projektowanej ustawie Pzp.

Aktualna ustawa Pzp Projekt ustawy Pzp
Podstawa 

prawna Rozwiązanie systemowe Podstawa 
prawna Rozwiązanie systemowe

Art. 2  
ust. 9b

Legalna definicja umowy o pod-
wykonawstwo

Art. 12 pkt. 
32

Legalna definicja umowy o pod-
wykonawstwo

Dział V, 
rozdz. 
2 (art. 
214–223)

Wyodrębnienie samodzielnego 
rozdziału grupującego przepisy 
dotyczące podwykonawstwa 

Art. 36a 
ust. 2

Prawo zamawiającego do zastrze-
żenia wykonania przez wykonaw-
cę określonych części zamówienia

Art. 214 Dopuszczalność powierzania 
wykonania części zamówienia 
podwykonawcy

Art. 36b 
ust. 1

Prawo zamawiającego do wska-
zania przez wykonawcę części 
zamówienia, które zamierza on 
powierzyć podwykonawcom 

Art. 215 Prawo zamawiającego do wska-
zania przez wykonawcę części 
zamówienia, które zamierza on 
powierzyć podwykonawcom
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Aktualna ustawa Pzp Projekt ustawy Pzp
Podstawa 

prawna Rozwiązanie systemowe Podstawa 
prawna Rozwiązanie systemowe

Art. 36b 
ust. 2

Warunkowa dopuszczalność 
zamiany podwykonawcy

Art. 216 
ust. 4

W przypadku stwierdzenia przez 
zamawiającego, że wobec da-
nego pod wykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia – zobo-
wiązanie wykonawcy do zastą-
pienia go innym podmiotem 

Art. 143a 
ust. 1

Dotyczy: zamówień na roboty 
budowlane o terminie wykonania 
dłuższym niż 12 miesięcy. 
Rozwiązania gwarantujące 
terminową zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom

Art. 217 
ust.1

Dopuszczalność, za zgodą 
zamawiającego, zmiany podwy-
konawców

Art. 217 
ust. 2

Warunki zmiany podwykonawcy, 
na którego zdolności polegał 
wykonawca w celu spełnienia 
kryteriów kwalifikacji

Art. 218 Odpowiedzialność generalnego 
wykonawcy za prawidłową reali-
zację zamówienia 

Art. 220 
ust. 1

Jak w art. 143a, ust. 1 Pzp obo-
wiązującego obecnie

Art. 143b 
ust. 2

Ustanowienie maksymalnego 
terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy*) 

Art. 221, 
ust. 2

Jak w art. 143b, ust. 2 Pzp obo-
wiązującego obecnie

Art. 143b 
ust. 5,6,8

Zobowiązanie podmiotu zawiera-
jącego umowę z podwykonawcą*) 
do przedłożenia zamawiającemu 
poświadczonej kopii tej umowy, 
wobec której, w przypadku robót 
budowlanych, zamawiający może 
wnieść sprzeciw 

Art. 221, 
ust. 5,6,8

Jak w art. 143b, ust. 5, 6, 8 Pzp 
obowiązującego obecnie

Art. 143c 
ust.1

Obowiązek zamawiającego 
dokonania zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy*), 
który zawarł zaakceptowaną przez 
niego (roboty) lub przedłożoną 
mu (dostawy, usługi) umowę 
o podwykonawstwo

Art. 222, 
ust. 1

Jak w art. 143c, ust. 1 Pzp obo-
wiązującego obecnie

Tabela 5. Zestawienie podstaw prawnych oraz rozwiązań jakie z nich wynikają 
w odniesieniu do „instrumentu B”

* Dotyczy też dalszego podwykonawcy lub podwykonawców
Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualnej ustawy Pzp oraz projektu 

nowego Prawa zamówień publicznych z 17.04.2015 r.
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Dokonując szczegółowej analizy porównawczej przepisów odnoszą-
cych się do problematyki podwykonawstwa w obecnej ustawie Pzp oraz 
w jej projekcie, stwierdzić należy co następuje:
§ w projekcie nowej ustawy Pzp problematykę podwykonawstwa do-

wartościowano poprzez poświęcenie jej odrębnej jednostki struktu-
ry formalnej tekstu, a mianowicie rozdziału 2 w dziale V;

§ autorzy projektu ustawy odebrali zamawiającemu prawo zastrzega-
nia tych części zamówień, które wykonawca musi zrealizować oso-
biście. Z drugiej jednak strony zamawiający uzyskał prawo wyklu-
czania podwykonawców z postępowania, o ile nie będą oni spełniali 
kryteriów kwalifikacji podmiotowej (art. 216 ust. 4);

§ projekt ustawy Pzp wyraźnie stanowi, iż niezależnie od faktu zaan-
gażowania podwykonawców to wykonawca odpowiada za prawi-
dłowe wykonanie zamówienia.

Możliwość składania ofert częściowych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego  
Dzielenie zamówienia na części – „Instrument C”

Wprowadzenie
Obecny stan prawny, uniemożliwia dzielenie zamówienia publicznego na 
części w przypadku, gdyby prowadziło to do uniknięcia stosowania prze-
pisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 32 ust. 2). W każdym 
innym przypadku jest to zatem możliwe.

Obecna ustawa dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, zde-
finiowanej jako oferta, która zgodnie z treścią specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia przewiduje wykonanie jedynie części zamówienia 
publicznego, z zastrzeżeniem opisanym powyżej. Zupełnie inne uregu-
lowania omawianego instrumentu zawiera projekt nowej ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Rozwiązania, jakie w odniesieniu do omawianego instrumentu zasto-
sowano w obecnej i w projektowanej ustawie – nie są do siebie w pełni 
„przystawalne”. Z tego powodu, inaczej niż w przypadku instrumentów 
poprzednich, omówimy je odrębnie. 

Rozwiązania aktualne – oferty częściowe
Do kategorii ofert częściowych odnoszą się trzy przepisy aktualnej ustawy 
a mianowicie art. 2 pkt 6 (definicja legalna oferty częściowej), art. 36 ust. 2 
pkt 1 (obowiązek zamawiającego opisania w SIWZ części zamówienia na 
które dopuszcza on się składanie ofert częściowych) oraz art. 83 ust. 2 (oferty 
częściowe dopuszczalne jedynie w przypadku zamówień podzielnych) i ust. 3 
(określenie liczby ofert częściowych składanych przez jednego wykonawcę). 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.3. 

2.3.2. 
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Możliwość składania ofert częściowych, poza niektórymi rynkami13, 
nie cieszyła się wysoką popularnością. Tezę tę, na przykładzie zamówień 
związanych z inwestycjami budowlanymi, ilustruje tabela 6. 

Lp. Przedmiot zamówienia Odsetek zamówień dopuszczają-
cych oferty częściowe

1 Dokumentacja urbanistyczna 11,65
2 Dokumentacja projektowa 5,08
3 Zastępstwo inwestycyjne 3,66
4 Nadzór inwestorski 11,58
5 Wykonanie robót budowlanych 7,03
6 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 5,46

Dzielenie zamówienia na części
Do omawianego narzędzia popierania MSP na rynku zamówień publicz-
nych odnoszą się dwa następujące przepisy projektowanej ustawy:
§  art. 35 ust. 5, Przepis statuuje zakaz dzielenia zamówienia na części, 

jeśli podział taki skutkować miał nieobjęciem zamówienia odpo-
wiednimi przepisami ustawy,

§  art. 70. Przepis ten określa szczegółowe zasady związane z podzia-
łem zamówienia publicznego na części. Kluczowa z tych zasad 
nakłada na zamawiającego obowiązek podania w protokole postę-
powania przyczyn dla których podziału zamówienia na części nie 
dokonał (ust. 5). 

Jak wynika z powyższego syntetycznego zestawienia, projekt nowej 
ustawy Pzp nakłada de facto na zamawiających obowiązek dzielenia za-
mówienia na części mogące być przedmiotem ofert częściowych. Obo-
wiązek ten stanowi spełnienie, wielokrotnie zgłaszanych zarówno w UE 
jak i Polsce, postulatów wprowadzenia takiego instrumentu jako szcze-
gólnie efektywnego rozwiązania ułatwiającego MSP dostęp do kontrak-
tów publicznych.

13 Wiodącym przykładem są tu rynki zamówień na dostawy leków oraz sprzętu 
medycznego (drobnego i średniego) dla dużych szpitali.

Tabela 6. Udział postępowań dopuszczających oferty częściowe w zamówieniach  
związanych z inwestycjami budowlanymi w latach 2010–2015(I kwartał)  

(100% = wszystkie zamówienia danego rodzaju)
Źródło: obliczenia własne na podstawie o Biuletynu Zamówień Publicznych.

2.3.3. 
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Podsumowanie

O faktycznej efektywności nowych rozwiązań promujących MSP na 
rynku zamówień publicznych zadecydują decyzje podejmowane w real-
nym życiu gospodarczym. Warunkiem koniecznym monitorowania tych 
rozwiązań jest natomiast rozszerzenie treści ogłoszeń o udzielonych za-
mówieniach publicznych o dane pozwalające zidentyfikować wielkość 
wykonawców, którym, w wyniku przeprowadzonych postępowań, przy-
znane zostały kontrakty publiczne. 
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Powierzanie zadań gminy 
przedsiębiorcom  
a zamówienia „in house”

Wprowadzenie 

Do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobligowana była do implementacji m.in. 
dyrektyw: ramowej w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz 
w sprawie udzielania koncesji. W myśl Traktatu o funkcjonowaniu UE: 
„dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, 
w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak or-
ganom krajowym swobodę wyboru formy i środków” (art. 288). Adresatem 
obu dyrektyw jest Rzeczpospolita Polska, a same dyrektywy nie stanowią, co 
do zasady, źródła praw i obowiązków. Państwo natomiast jest obowiązane 
do osiągnięcia rezultatu (celu) określonego w tym akcie w powyższym ter-
minie. Wybór formy prawnej i odpowiednich środków realizacji dyrektyw 
należy do organów państwa. W dalszej części skoncentruję się na koncesji 
i dyrektywie w sprawie udzielania koncesji z 26 lutego 2014 r. nr 23/2014 
UE, jako przykładowej formie powierzenia zadań zgodnie z art. 3 ustawy 
o gospodarce komunalnej (u.k.g.). Zalety koncesji niejednokrotnie dostrze-
gał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), kształtując orzecznictwo 
stanowiące podstawy dyrektywy koncesyjnej. Dyrektywa ta nakreśliła kon-
strukcję prawną koncesji jako umowy, zawieranej w autonomicznej wzglę-
dem innych regulacji procedurze, mającej za przedmiot realizacje zadań 
publicznych. Dyrektywa ta jednocześnie została przyjęta w ramach tzw. pa-
kietu zamówień publicznych, obejmującego także dyrektywy:
§  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,
§  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014  r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działają-
ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Tomasz Srokosz
Dr, radca prawny
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Poniżej prezentuję zasady wykonywania gospodarki komunalnej oraz 
możliwości powierzania określonych jej zakresów przedsiębiorcom, jako 
formy przeciwstawnej realizacji bezpośredniej przez gminę. 

Formy gospodarki komunalnej 

Gmina realizując zadania własne dokonuje czynności prawnych, jako 
podmiot prawa publicznego, a także prywatnego, co wynika z jej osobo-
wości prawnej. Korzysta ona, w zależności od wykonywanego zadania 
odpowiednio z instytucji, przewidzianych przez przepisy prawa publicz-
nego, jak i prywatnego. Podział form (działań) prawnych na publicz-
no- i prywatnoprawne jest powszechnie przyjmowany w polskiej nauce 
prawa administracyjnego. Pozwala na ich różnicowanie z uwzględnie-
niem skutków prawnych, jakie one wywołują w sferze prawa prywatnego 
bądź publicznego, i związanych z tym dalszych konsekwencji. Dla każdej 
z tych form odmienny jest tryb rozstrzygania sporów, dochodzenia praw 
przez podmioty uczestniczące w obrocie prawnym (odpowiednio na dro-
dze sądowej bądź administracyjnej i sądowo administracyjnej), czy tryb 
przymuszania do wykonania obowiązków. Elementem odróżniającym 
działania prywatno- i publicznoprawne jest władczość. Tylko czynności 
publicznoprawne mogą się charakteryzować władczością, jednak jej brak 
nie przesądza o charakterze prywatnoprawnym tych działań, ponieważ 
ich pewne formy publicznoprawne pozbawione są elementu władczo-
ści. W takich przypadkach pomocniczymi kryteriami pozwalającymi na 
ustalenie charakteru czynności mogą być: dopuszczalność stosowania 
środków nadzoru administracyjnego, tryb rozstrzygania kwestii spor-
nych, tryb dochodzenia wykonania praw i obowiązków, dopuszczalna 
droga egzekucji.

Podział form działania na publiczno- i prywatnoprawne sprowadza się 
do rozdzielenia działań władczych i niewładczych administracji. Wpraw-
dzie brak jest legalnej definicji pojęcia „prawna forma działania admi-
nistracji”, jednak przyjmuje się, że jest to „dopuszczony prawem środek 
zastosowany przez administrację dla załatwienia określonej sprawy” (de-
finicja ta pomimo upływu czasu zachowuje swoją aktualność). Nakłada-
jąc na gminę obowiązek wykonywania zadań, ustawodawca nie wskazuje 
formy, za pomocą której mają być one realizowane. Gmina obowiązana 
jest do wyboru najwłaściwszej formy działania. W oparciu o kryterium 
władztwa T. Kuta wyodrębnił dwie grupy działań administracji: władcze 
i niewładcze. Za działania władcze uznaje się akty administracyjne i akty 

2. 
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normatywne, których cechą jest to, że organ administracji jednostronnie 
rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. Takie 
działania podejmowane przez organy administracji publicznej muszą 
zawsze mieścić się w granicach właściwości tych organów, mieć za pod-
stawę przepisy prawa materialnego, a jednocześnie zachowywać tryb po-
stępowania przewidziany przepisami prawa. W przypadku działań nie-
władczych pozycja organu administracji i drugiego podmiotu stosunku 
prawnego są sobie równe. Podział form działania administracji na wład-
cze i niewładcze, wydaje się w dalszej części o tyle nieaktualny, że w wielu 
przypadkach gmina (jej organy) nie działa władczo, ale podejmuje czyn-
ności jako osoba prawna (często przedsiębiorca) korzystająca w całej roz-
ciągłości ze swoich praw podmiotowych. Można zatem ograniczyć się, 
analizując działania gminy, do wskazania wyłącznie odpowiednich regu-
lacji prawa prywatnego lub publicznego, jako właściwych dla poszcze-
gólnego stosunku prawnego z udziałem gminy. Ta podwójna płaszczyzna 
prawna funkcjonowania gminy jest tu kluczowa. Dla przykładu: zawarcie 
umowy przez gminę z przedsiębiorcą budowlanym może być kwalifiko-
wane, jako jej „niewładcza forma działania”, ale przede wszystkim jest 
czynnością gminy na płaszczyźnie prawa cywilnego, a ewentualny spór 
będzie rozstrzygany przez sąd powszechny, tak jak pomiędzy przedsię-
biorcami, o czym poniżej. 

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie gospodarki komunalnej. Ar-
tykuł 1 ust 1 u.g.k. określa zarówno jej przedmiot, podmioty, oraz charak-
ter działalności. W znaczeniu przedmiotowym jest ona równoznaczna 
z wykonywaniem zadań własnych spoczywających na gminie i mających 
na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 
Przedmiotem gospodarki komunalnej są wszystkie jej zadania własne, 
a przede wszystkim polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb da-
nej wspólnoty samorządowej. Zgodnie z art. 1 ust 2 u.g.k. „gospodarka 
komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, któ-
rych celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. Dla dal-
szych rozważań kluczowa jest możliwość zaspokajania potrzeb publicz-
nych przez świadczenie usług, a to pojęcie regulowane jest przepisami 
szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Gospodarka komunalna zgodnie z art. 2 u.g.k. może być prowadzona 
w formie samorządowego zakładu budżetowego lub spółki prawa han-
dlowego. Gmina może także powierzać realizację zadań komunalnych 
zgodnie z art. 3 u.g.k. w drodze umowy osobom fizycznym, prawnym 
lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 
z uwzględnieniem ustaw: 
1)  o finansach publicznych,
2)  o partnerstwie publiczno-prywatnym (u.p.p.p), 



Tomasz Srokosz230

3)  o koncesji na roboty budowlane lub usługi (u.k.r.b.u.), 
4)  prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.),
5)  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) o publicznym transporcie zbiorowym.

W strukturze gminy, jako jednostki organizacyjnej i osoby prawnej, 
ustawodawca nie wskazał wprost organów lub innych jednostek organi-
zacyjnych odpowiedzialnych za realizację i za formę prowadzenia gospo-
darki komunalnej. Zastosowanie zatem znajdzie art. 18 u.s.g. przypisu-
jący decyzje o charakterze majątkowym radzie gminy. Ponadto, zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt. 1 u.g.k., jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 
to rada jako organ stanowiący gminy decyduje o wyborze sposobu pro-
wadzenia i form gospodarki komunalnej. 

Łączna analiza przepisów art. 2 i 3 u.g.k. pozwala wyodrębnić następu-
jące formy wykonania zadań, które gmina: 
a) realizuje bezpośrednio przez:
§ zakład budżetowy,
§ spółkę prawa handlowego lub

b) powierza podmiotom z nią niepowiązanym (w trybie jednego z po-
stępowań przetargów opisanych powyżej).
Niespójność powyższego podziału dotyczy głównie spółek z udziałem 

gminy, których status z punktu widzenia u.g.k. jest dwojaki. Realizacja 
zadań własnych gminy przez utworzoną w tym celu spółkę nie stano-
wi powierzenia tych zadań w trybie art. 3 u.g.k. Taka spółka realizując 
zadania gminy, zgodnie ze swoją działalnością statutową, pomimo od-
rębności prawnej, działa jako przedsiębiorca publiczny. Z drugiej stro-
ny ustawodawca może nałożyć obowiązek przeprowadzenia przetargu 
w celu wyłonienia podmiotu realizującego zadania własne, obejmując 
tym obowiązkiem także spółki z udziałem gminy. Przykładem jest art. 
6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.p.c.g.), 
zgodnie z którym spółki komunalne nie mogą otrzymać zlecenia na wy-
wóz odpadów komunalnych inaczej niż w drodze przetargu publicznego 
w trybie u.p.z.p. Wygrywając przetarg, realizują one wtedy zadania gmi-
ny nie w trybie art. 2 ale w trybie art. 3 u.g.k. (spółka gminna z punktu 
widzenia realizacji zadania jakim jest wywóz odpadów ma taki sam sta-
tus, jak każdy inny przedsiębiorca uczestniczący w przetargu.). 

Czy powyższy podział przeprowadzony na gruncie u.g.k. stanowi wy-
czerpujący katalog form działalności gminy? Odpowiedzi negatywnej na 
to pytanie udzielił SN w wyroku z 10 maja 2013 r. przy okazji przesą-
dzając o gospodarczym charakterze działań gminy przy realizacji zadań 
własnych. Gmina, realizując zadania własne wymienione w art. 7 u.s.g. 
poprzez zawieranie umów mających charakter czynności z zakresu ob-
rotu gospodarczego, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4792 § 1 k.p.c. 
Zdaniem SN dla kwalifikacji określonej działalności jako gospodarczej 
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„nie ma znaczenia jej niezarobkowy charakter czy status podejmującego 
ją podmiotu (…). Działalność prowadzona przez gminę jest działalno-
ścią gospodarczą, jeśli odpowiada kryteriom tego rodzaju aktywności, 
posiada jej cechy charakterystyczne takie jak: fachowość, podporządko-
wanie regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego gospoda-
rowania, jest działaniem na własny rachunek, powtarzalnym, związanym 
z uczestnictwem w obrocie gospodarczym (…). Z art. 9 ust. 2 u.s.g. na-
leży wyprowadzić wniosek, że gmina prowadzi działalność gospodarczą 
wówczas, gdy wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej 
określone w art. 7 ust. 1 u.s.g., a w przypadkach określonych w odrębnych 
ustawach także w zakresie wykraczającym poza nie. Formy prowadzenia 
gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charak-
terze użyteczności publicznej, reguluje ustawa o gospodarce komunalnej. 
Wyliczenie tych form w art. 2 u.g.k. jest jednak tylko przykładowe” (tak: 
postanowienie SN z 21 lipca 2011 r., V CZ 49/11, niepubl.). W posta-
nowieniu z 19 października 1999 r., III CZ 112/99 (OSNC 2000, Nr 4, 
poz. 78) SN wyjaśnił dalej, „że to, czy danej działalności można przypi-
sać cechy działalności gospodarczej, zależy od konkretnych okoliczno-
ści rozpoznawanej sprawy, a także od kontekstu prawnego, przy czym 
to ostatnie stwierdzenie nabiera aktualności zwłaszcza w odniesieniu do 
gmin, gdyż ich działalność nie ma jednorodnego charakteru, a cele tej 
działalności oraz sposoby ich osiągania są bardzo różnorodne”. W kon-
tekście powyższego orzeczenia warto za L. Kieresem odnieść się do poję-
cia przedsiębiorcy publicznego w gospodarce komunalnej. Jego zdaniem: 
„obecność samorządu terytorialnego w stosunkach gospodarki rynko-
wej jest przedmiotem stałych dyskusji, w których ujawniają się zmienne 
i sprzeczne poglądy na temat celowości tego udziału. Kategoria przedsię-
biorstwa, jako forma wykonywania tej aktywności, jest obecna w regu-
lacjach prawa polskiego. Współczesne znaczenie tego pojęcia obejmuje 
jednostki (podmioty) o zróżnicowanym statusie podmiotowym. Pojęcie 
przedsiębiorstwa komunalnego jako odrębnej kategorii uczestniczenia 
gmin w systemie gospodarki rynkowej nie straciło całkowicie na zna-
czeniu. Obecne ma charakter zbiorczy. Uprawnione jest posługiwanie się 
nim przede wszystkim na oznaczenie wyróżnionych w prawie form orga-
nizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wydaje się właściwe wiązanie go z pojęciem przedsiębior-
stwa publicznego w znaczeniu, jakie nadają tej formie wykonywania wła-
dzy publicznej (dominujący wpływ) postanowienia prawa europejskiego 
oraz prawa polskiego”. 

Przedsiębiorstwo komunalne było przejściową formą wykonywania 
zadań przez gminy. Ich sytuację wyznaczały odpowiednio stosowane 
przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Charakter formu-
ły przedsiębiorstwa komunalnego potwierdzały regulacje, przyjmowane 
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po 1 lipca 1997 r. Wykonanie postanowienia art. 14 u.g.k wymagało bo-
wiem podjęcia prawem przewidzianych czynności przez organy wyko-
nawcze gmin, które zwlekały w wykonaniu tych obowiązków i utrzymy-
wały dotychczasowe przedsiębiorstwa komunalne. Reakcją ustawodawcy 
na zaniechania gmin, co do obowiązku przekształcenia przedsiębiorstw 
komunalnych w jednoosobowe spółki, było przyjęcie 17 października 
2003 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej. Utrzymała 
ona odpowiednie stosowanie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych 
do przedsiębiorstw komunalnych. Pozostaje natomiast kwestią oceny, czy 
i w jakim zakresie samo pojęcie „przedsiębiorstwa komunalnego” może 
nadal być pomocne w analizach na temat samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych z uwzględnieniem aspektu przedmiotowego ich sytuacji 
prawnej (przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym). 

Czy któraś z form realizacji zadań własnych gminy: bezpośrednia lub 
pośrednia, opisane powyżej jest preferowana przez ustawodawcę? Ustawa 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi. S. Biernat analizując problematykę 
prywatyzacji w przełomowym opracowaniu pt. Prywatyzacja zadań pu-
blicznych. Problematyka prawna, wskazywał, iż wykonywanie zadań przez 
państwo staje się coraz trudniejsze, niekiedy wręcz niemożliwe. Wynika 
to zarówno z ograniczonych możliwości materialnych, kadrowych, pozio-
mu wymaganych kwalifikacji i wyposażenia technicznego administracji 
publicznej, jak i rosnących oczekiwań, co do jakości usług. Bezpośrednia 
realizacja zadań przez administrację publiczną pociąga za sobą wysokie 
koszty, które bezpośrednio obciążają jej organy. Taka sytuacja przyczynia 
się do powstawania wzrostu zadłużenia wewnętrznego sektora publicz-
nego. Druga grupa argumentów przemawiających na niekorzyść bezpo-
średniego realizowania zadań publicznych przez organy administracji 
publicznej dotyczy poziomu świadczonych usług. Wymagania konsu-
mentów, jak również wzrost konkurencyjności ze strony przedsiębiorców 
prywatnych, specjalizujących się w usługach komunalnych, wskazuje na 
coraz mniejszą zasadność bezpośredniego świadczenia usług przez gmi-
ny. Administracja ze swej natury pozbawiona jest konkurencyjności, co 
wprost przekłada się na poziom świadczonych usług. Krytyka realizacji 
zadań publicznych przez administrację publiczną doprowadziła do ko-
nieczności poszukiwania alternatywnych modeli wykonywania tychże 
zadań, przy jednoczesnej redukcji kosztów działania administracji, jak 
i zapewnienia odpowiedniego standardu usług zaspokajających potrzeby 
mieszkańców gminy. Jednym z nich jest koncesja. Ponieważ u.s.g. prze-
widuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie formy wykonywania zadań 
przez gminę powyższy spór o formę realizacji zadań nie został przesądzo-
ny, każda z nich jest zatem równie uprawniona.

Decydując się na realizację własnymi siłami konkretnego zadania, 
gmina może utworzyć zakład budżetowy lub spółkę prawa handlowego. 

3. 
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Zakład budżetowy wydaje się prostszym rozwiązaniem. Nie stanowi on 
odrębnej osoby prawnej a jego działania utożsamiane są z działaniami 
gminy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 
akcyjnej obie formy statuują oddzielny byt prawny. 

Spółka z udziałem gminy

Zgodnie z art. 9 u.g.k. gmina może tworzyć spółki z o.o. lub akcyjne, a tak-
że przystępować do nich w charakterze udziałowca bądź akcjonariusza. 
Może także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, 
o których mowa w art. 14 ust. 1 u.p.p.p. (przy czym te spółki nie stanowią 
przedmiotu dalszej analizy, gdyż stanowią wyłącznie formę PPP). Rada 
gminy, wskazując jako właściwą dla realizacji zadania formę spółki prawa 
handlowego, powinna określić dodatkowe w stosunku do k.s.h. zasady jej 
funkcjonowania, to jest:
§ zakres działalności gospodarczej mieszczący się, co do zasady, w ka-

talogu zadań określonych przez art. 7 u.s.g. poprzez wskazanie ich 
odpowiedników w Polskiej Klasyfikacji Działalności, o czym dalej,

§ wysokość oraz formę pokrycia kapitału zakładowego w sposób gwa-
rantujący realizację zadania np. przez wkład niepieniężny, w postaci 
infrastruktury komunalnej lub środków pieniężnych odpowiednich 
dla realizacji zadania,

§ skład zarządu i rady nadzorczej odpowiadający art. 10a u.g.k,
§ możliwość zmian w jej strukturze kapitałowej, przez uwzględnienie 

prywatyzacji spółki komunalnej, co ma znaczenie w świetle orzecz-
nictwa ETS przytoczonego dalej.

Kwestia spółek z udziałem gminy jest kluczowa ze względu na pozycję, 
jaką zajmują one w gospodarce komunalnej. Z punktu widzenia dalszej 
analizy wykonują one zadania „wewnątrz” gminy (art. 2 u.k.g.) lub na 
„zewnątrz” (art. 3 u.k.g.). Konsekwencją takiego podziału jest obowią-
zek lub jego wyłączenie stosowania trybów przetargowych (z u.p.z.p. lub 
u.k.r.b.u.).

Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera definicji spółki komu-
nalnej, posługując się jedynie pojęciami: „spółka z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego” oraz „jednoosobowa spółka jednostek samo-
rządu terytorialnego”. M. Szydło zdefiniował ogólnie komunalne osoby 
prawne jako „jednostki organizacyjne wyposażone w odrębną od ma-
cierzystej jednostki samorządu terytorialnego osobowość prawną, które 
są powiązane z macierzystą jednostką samorządową szeregiem więzów 

3. 
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(zależności), mających charakter funkcjonalny, organizacyjny i majątko-
wy. Więzy funkcjonalne oznaczają, że komunalna osoba prawna, podob-
nie jak jej macierzysta jednostka samorządowa, może prowadzić jedynie 
taką działalność, która polega na wykonywaniu zadań publicznych spo-
czywających na macierzystej jednostce samorządu terytorialnego, które 
to zadania sprowadzają się – najogólniej rzecz biorąc – do obowiązku za-
spokajania potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Więzy organizacyjne 
wyrażają się poprzez zwierzchnictwo macierzystej jednostki samorządu 
terytorialnego nad daną komunalną osobą prawną, przy czym zwierzch-
nictwo to, w zależności od rodzaju wchodzącej w grę osoby prawnej, 
może przybierać różne formy oraz kształt (przykładem tego rodzaju 
zwierzchnictwa jest uprawnienie jednostki samorządu terytorialnego do 
utworzenia, przekształcenia, podziału oraz zlikwidowania danej osoby 
prawnej, uprawnienie do ustalenia jej statutu lub innego aktu regulują-
cego jej wewnętrzną organizację, uprawnienie do wyznaczania członków 
organu danej osoby prawnej itp.)”. Tak jednostronne usytuowanie ko-
munalnych osób prawnych nie jest oczywiste, spółki prawa handlowego 
z udziałem gminy często osiągają niezależność gospodarczą i finansową, 
np. rozszerzając zakres prowadzonej działalności.

Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera legalnej definicji pojęcia 
„spółka komunalna”. W konsekwencji pojawiają się trudności z określe-
niem jej własnościowej struktury, aby mogła ona zostać jednoznacznie 
uznana za taką spółkę. W sporze prezentowane są trzy stanowiska. Pierw-
sze zakłada, że spółkami komunalnymi są jedynie te spółki kapitałowe, 
w których gminy posiadają wszystkie udziały bądź akcje, a więc których 
100% kapitału zakładowego znajduje się w rękach gminy. SN przyjął, 
że: „spółki z o.o. mogą być państwowymi osobami prawnymi (…) tylko 
wtedy, gdy wszystkie udziały stanowią mienie państwowe”. Dlatego przez 
analogię, można założyć posiłkując się orzeczeniem SN, że spółka kapi-
tałowa jest wtedy komunalną osobą prawną, jeżeli wyłącznym udziałow-
cem/akcjonariuszem pozostaje gmina.

Drugie stanowisko zakłada, że spółkami komunalnymi są takie, 
w których gmina posiada ponad 50% udziałów lub akcji w kapitale za-
kładowym, a więc spółki z większościowym udziałem gminy. Szukanie 
analogii między państwowymi a komunalnymi osobami prawnymi nie 
jest w pełni trafne. W Polsce mienie państwowe przysługuje Skarbowi 
Państwa albo innym osobom prawnym. Jednym z istotniejszych głosów 
w dyskusji jest także wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29 czerw-
ca 2007 r.: („Uznanie spółki kapitałowej za gminną osobę prawną nastę-
puje nie tylko w sytuacji, gdy gmina jest jedynym udziałowcem w spółce, 
ale także w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego posiada 
w spółce o kapitale mieszanym ponad 50% udziałów lub akcji”. Gmina 
(reprezentowana w spółce przez organ wykonawczy) nadal zachowuje 
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wpływ na jej działalność, tak jak w spółce z wyłącznym udziałem gminy, 
i jest jej organem założycielskim. 

Według trzeciego poglądu, spółkami komunalnymi są takie spółki ka-
pitałowe, w odniesieniu do których gminy mogą decydować o najistot-
niejszych sprawach, takich jak zmiana umowy (statutu) spółki, w tym 
zmiana przedmiotu prowadzonej przez nią działalności, połączenie się 
z inną spółką, rozwiązanie spółki, zbycie przedsiębiorstwa spółki itp. 
Prawną możliwość decydowania o tych wszystkich kwestiach daje gmi-
nom odpowiedni udział w kapitale zakładowym spółki, który w przypad-
ku spółek z o.o. powinien wynosić 2/3, zaś w przypadku spółek akcyjnych 
3/4. Pogląd ten jest ryzykowny, bowiem wielkość udziałów w kapitale 
spółki nie zawsze ma decydujący wpływ na zakres uprawnień wspólni-
ka wobec spółki (dotyczy to także gminy, jako wspólnika). W przypadku 
spółek z mieszanym kapitałem może się zdarzyć, że inne podmioty za-
strzegą dla siebie większy wpływ na działalność spółki, niż wynikałoby 
to z liczby posiadanych przez nie udziałów lub akcji (np. posiadają ak-
cje/udziały uprzywilejowane lub w szczególny sposób zredagują posta-
nowienia statutu/umowy założycielskiej). Spółkę komunalną powinno 
definiować się jako spółkę prawa handlowego (spółka akcyjna lub spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością), która wypełnia zadania użyteczności 
publicznej, ponadto opracowała regulamin działania zatwierdzony przez 
gminę i w której działa rada nadzorcza, a samorząd kontroluje jej kapitał 
w minimum 50%. 

Zgodnie z poglądem M. Szydły spółka komunalna posiada także status 
przedsiębiorcy publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 22 wrze-
śnia 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organa-
mi publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości 
finansowej niektórych przedsiębiorców: „Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 tej 
ustawy pod pojęciem przedsiębiorcy publicznego należy rozumieć »każ-
dy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na spo-
sób działania oraz formę organizacyjno-prawną, w szczególności spół-
kę handlową, spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych oraz bank państwowy, na którego działalność 
organ publiczny wywiera decydujący wpływ, niezależnie od wpływu 
wywieranego na niego przez inne podmioty«. Ów »decydujący wpływ« 
organu publicznego na dany podmiot (przedsiębiorcę) wyraża się przy 
tym poprzez »bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na jego dzia-
łalność, polegające na: a) dysponowaniu większością głosów w organach 
przedsiębiorcy (zależnego) lub b) uprawnieniu do powoływania lub od-
woływania większości członków organów przedsiębiorcy (zależnego) lub 
c) sytuacji, w której więcej niż połowa członków zarządu drugiego przed-
siębiorcy (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami 
lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego przedsiębiorcy 
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bądź innego przedsiębiorcy pozostającego z tym pierwszym w stosunku 
zależności lub d) zdolności do decydowania w inny sposób o kierunkach 
działalności przedsiębiorcy (zależnego), w szczególności na podstawie 
umowy przewidującej zarządzanie tym przedsiębiorcą« (art. 2 ust. 1 
pkt. 3 powołanej ustawy)”.

Powierzenie tworzonej spółce prawa handlowego wykonywania zadań 
publicznych materializuje się w uchwale rady gminy o jej powołaniu oraz 
w akcie założycielskim spółki z o.o., lub statucie spółki akcyjnej. Elemen-
tem obu aktów jest wskazanie celu powołania spółki, a co za tym idzie 
przedmiotu jej działania. 

Katalog zadań gminy określony przez art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji działalności gospo-
darczej (PKD). Zgodnie z podziałem form realizacji zadań własnych 
gminy pomiędzy art. 2 i 3 u.g.k., to co dla gminy stanowi zadanie wła-
sne, dla przedsiębiorcy (w przypadku powierzenia zadania), stanowi 
przedmiot działalności gospodarczej. To samo zadanie w jednej gminie 
może być realizowane bezpośrednio przez nią (lub jej zakład budżetowy), 
w drugiej może stanowić przedmiot działalności gospodarczej przedsię-
biorcy, któremu zostało powierzone. W przypadku powierzenia zadania 
własnego gminy na rzecz jej spółki, ta ostatnia realizuje je w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście zakres działalności opi-
sany w PKD jest szerszy i dla przykładu powierzenie spółce komunalnej 
transportu drogowego oraz utrzymania gminnych obiektów drogowych 
nie rodzi po jej stronie obowiązku budowy autostrady, do czego może 
odsyłać pełen zakres o numerze PKD 42.11. Z. 

Spółka komunalna zostaje wyposażona w przez gminę w majątek nie-
zbędny do prowadzenia działalności statutowej. Wnosząc infrastruktu-
rę komunalną do spółki, gmina przenosi jej własność (lub inne prawa 
rzeczowe np. użytkowanie wieczyste nieruchomości), jednocześnie sama 
się jej wyzbywając. Tym samym gmina traci faktyczną możliwość bez-
pośredniej realizacji zadania. Można zastosować pewien skrót myślowy, 
że wyposażając spółkę w infrastrukturę niezbędną do realizacji zadania 
własnego (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, cie-
płownia), gmina przenosi na spółkę obowiązek realizacji zadania zwią-
zanego z wnoszonym majątkiem. Podjęcie uchwały przez radę gminy nie 
stanowi udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 13 
ustawy prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.), pomimo że w ten spo-
sób rozporządza ona mieniem komunalnym. Tytułem do wykonywania 
przez spółkę komunalną określonych zadań jest uchwała rady gminy oraz 
akt o utworzeniu spółki i wyposażeniu jej w majątek. 

W przypadku wyboru spółki gminnej jako formy wykonywania zadań 
własnych gminy istotne jest to, że taka spółka będzie mieć osobowość 
prawną, odrębną od gminy (art. 40 § 3 k.c.). Gmina zachowuje decydu-
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jący wpływ na działalność utworzonej przez siebie spółki (art. 156 k.s.h.). 
Zgodnie z art. 13 u.g.k. spółka utworzona przez gminę określa w regula-
minie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, 
a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług. Ratio legis tego prze-
pisu zakłada, że utworzenie spółki prawa handlowego jest jedną z form 
wykonywania zadań własnych gminy. 

Powierzenie zadań spółkom komunalnym

Zgodnie z art. 2 u.g.k. gospodarka komunalna może być prowadzona 
przez samorządowy zakład budżetowy lub spółki prawa handlowego. 
Natomiast w art. 3 u.g.k. ustawodawca dopuścił powierzenie przez gminę 
„wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycz-
nym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadają-
cym osobowości prawnej”. Warto zwrócić uwagę na szczególną formę, 
jaką stanowi powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej spółce 
prawa handlowego utworzonej przez gminę. Sytuacja ta podlega szcze-
gólnej regulacji. Takie stanowisko zajął między innymi NSA w wyroku 
z 11 sierpnia 2005 r., w którym stwierdził, że: „Przepisy art. 2 i 3 ust. 1 
ustawy o gospodarce komunalnej dotyczą niewątpliwie dwóch różnych 
sytuacji zasygnalizowanych w art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gmin-
nym. Skoro ustawodawca dostrzega i uznaje odmienność obu przywo-
łanych sytuacji, dając temu wyraz w art. 9 ust. 1 u.s.g., art. 6 ust. 1 u.s.p., 
art. 8 ust. 1 u.s.w, oraz art. 2 i 3 ust. 1 u.g.k., to interpretując te przepisy 
w duchu wspólnotowego prawa oraz podążając konsekwentnie śladem 
aksjologicznych preferencji ustawodawcy, można przyjąć, że wprowadza-
ją one odmienny reżim prawny dla umów zawieranych przez samorząd 
z jego spółkami komunalnymi”. Wyrok NSA dostarcza istotnych argu-
mentów na rzecz stanowiska, że na gruncie polskiego prawa istnieją wy-
raźne przesłanki dla wypracowanej przez ETS koncepcji zamówień we-
wnętrznych (in house), które to pojęcie zostanie rozwinięte poniżej.

W tym samym wyroku NSA stwierdził, że: „wykonywanie przez gminę 
zadań komunalnych we własnym zakresie – przez utworzoną tym celu 
jednostkę organizacyjną, siłą rzeczy zawarcia umowy nie wymaga. Pod-
stawą powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt orga-
nu gminy powołujący do życia tę jednostkę i określający przedmiot jej 
działania”. W odniesieniu do przedsiębiorstw komunalnych stwierdzenie 
to może być prawdziwe co do zasady jedynie wtedy, gdy gmina w akcie 
założycielskim wyposaży spółkę w majątek, który zapewni tej ostatniej 

4. 
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samofinansowanie działalności. Przykładowo, gmina zlecając spółce pro-
wadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej wnosi aportem infrastruk-
turę wodno-kanalizacyjną, zapewniając przedsiębiorstwu komunalnemu 
możliwość finansowania działalności z opłat za dostawę wody i odpro-
wadzanie ścieków od odbiorców usług. Jeżeli w akcie założycielskim 
spółki komunalnej taka dyspozycja majątkiem nie nastąpi, gminie pozo-
stanie możliwość umownego (czyli przetargowego) powierzenia spółce 
wykonywania określonych zadań komunalnych, na zasadach opisanych 
w u.g.k.

Bezprzetargowe powierzanie zadań pozostaje w sprzeczności z poglą-
dami ukształtowanymi przez doktrynę. „Wobec fundamentalnej zasady 
równości podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym nie jest 
możliwe preferowanie gminy, zarówno w jej stosunkach z podmiotami 
innymi niż komunalne, jak i w stosunkach z utworzonymi przez nią oso-
bami prawnymi, w szczególności ze spółkami. Dotyczy to w szczególno-
ści powierzania na podstawie art. 3 u.g.k. spółkom gminy wykonywania 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Udzielenie zamówienia spółce, 
w której uczestniczy gmina, powinno nastąpić zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi inne podmioty. Uprzywilejowanie spółek z udziałem gminy 
stanowiłoby także naruszenie art. 4 pkt 2 in fine ustawy o przeciwdzia-
łaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów 
poprzez podział rynku według kryteriów podmiotowych”.

Wykorzystywanie konstrukcji zamówienia wewnętrznego przy wy-
konywaniu zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej, dopusz-
czalne jest w orzecznictwie ETS, natomiast w Polsce brakuje ustawowych 
regulacji w tej kwestii. Na marginesie można tylko dodać, że art. 2 u.g.k 
nie daje podstaw do użycia sformułowania „zamówienie wewnętrzne”. 
Reguluje on zasadę działania gminy przez spółkę. Trybunał zgadzał się, 
że pod pewnymi warunkami, wąsko rozumianymi i rygorystycznie prze-
strzeganymi, zamawiający może zawrzeć umowę odpłatną na dostawy, 
usługi bądź roboty budowlane z podmiotem trzecim, będącym odrębną 
osobą, ale równocześnie kontrolowanym przez tego zamawiającego, z po-
minięciem procedur określonych w dyrektywach dotyczących zamówień 
publicznych. Umowa taka nie jest bowiem zamówieniem publicznym, 
a tzw. zamówieniem wewnętrznym – in-house sensu largo. 

O zamówieniu in-house mówimy w sytuacji, gdy podmiot publiczny, 
np. gmina, zawiera umowę z podmiotem, nad którym sprawuje kontrolę 
podobną do tej, jaką sprawuje w stosunku do swoich jednostek organi-
zacyjnych. Podmiot kontrolowany musi wykonywać większą część swojej 
działalności na rzecz kontrolującego go podmiotu publicznego. Definicja 
zamówienia in-house została zaczerpnięta z wyroku ETS z dnia 18 listo-
pada 1999 r. wydanego w sprawie C-107/98 Teckal przeciwko Comune 
di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia 
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pkt 49–50. Sprawa tocząca się przed sądem krajowym dotyczyła zlecenia 
przez organ samorządu terytorialnego przedsiębiorstwu AGAC zarzą-
dzania usługami grzewczymi w budynkach komunalnych z wyłączeniem 
przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. AGAC było konsorcjum 
ustanowionym przez kilka gmin włoskich, jednakże posiadającym oso-
bowość prawną i autonomię. W wyroku z 18 listopada 1999 r. ETS za-
jął się koniecznością stosowania przez organy samorządu terytorialnego 
przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w sytuacji, gdy zawierają 
one umowy z podmiotami przez siebie utworzonymi i kontrolowanymi. 
Czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek stosowania procedur udzielania 
zamówień publicznych? Trybunał uznał, że dopuszczalny jest wyjątek, 
polegający na możliwości udzielenia odpłatnego zamówienia spółce ko-
munalnej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
§ organ władzy lokalnej ma w stosunku do danej osoby uprawnienia 

podobne do przysługujących mu wobec własnych jednostek orga-
nizacyjnych, w szczególności wywiera wpływ na strategiczne, jak 
również inne znaczące decyzje, a zarząd spółki nie może posiadać 
szerokich uprawnień w zakresie zarządzania spółką, które mógłby 
sprawować w sposób autonomiczny,

§ osoba ta wykonuje istotną część swojej działalności wraz ze sprawu-
jącym nad nią taką kontrolę organem lub organami,

§ podmiot (wykonawca) wykonuje istotną, czy też swoją podstawową, 
działalność wspólnie ze sprawującym nad nim taką kontrolę orga-
nem lub organami,

§ zakres działalności spółki nie wykracza poza obszar tej władzy lo-
kalnej.

Orzeczenie to zapoczątkowało całą linię orzeczniczą ETS dotyczącą 
zamówień in-house, którą z pewnym uogólnieniem przedstawiam poni-
żej. ETS niejednokrotnie odwoływał się do orzeczenia w sprawie Teckal, 
za każdym razem potwierdzając, iż nie jest zamówieniem publicznym 
sytuacja, gdy podmiot publiczny zawiera umowę z podmiotem, nad któ-
rym sprawuje kontrolę analogiczną do tej, jaką sprawuje nad własnymi 
służbami oraz gdy taki podmiot wykonuje zasadniczo swoją działalność 
na rzecz podmiotu publicznego lub takich podmiotów nad którymi spra-
wuje kontrolę.

W orzeczeniu w sprawie Teckal ETS nie udzielił wskazówek, jak rozu-
mieć użyte przez niego sformułowania: (1) „kontrola analogiczna do tej, 
jaką sprawuje nad własnymi służbami” oraz (2) „zasadnicza część działal-
ności”. Dlatego w kolejnych orzeczeniach Trybunał usiłował wyjaśnić zna-
czenie tych pojęć, przede wszystkim pierwszego. W orzeczeniu z 11 stycznia 
2005 r., w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Recyclingpark Lochau GmbH 
przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall und Energieverwer-
tungsanlage TREA Leuna, rozważając przypadek udzielenia przez gminę 
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zamówienia spółce, w której gmina ta pośrednio dysponowała większością 
udziałów, zaś pozostała cześć była w posiadaniu prywatnego podmiotu, 
ETS uznał, że gmina w takiej sytuacji nie ma możliwości sprawowania nad 
spółką kontroli analogicznej do tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami. 
Czasami nawet mniejszościowe udziały przedsiębiorcy prywatnego w ka-
pitale spółki, w której udziały należą również do instytucji zamawiającej, 
wyklucza możliwość sprawowania przez instytucję zamawiającą kontroli 
analogicznej do tej, jaką sprawuje ona nad własnymi służbami. Trybunał 
odwołał się przy tym do argumentu, że udzielenie zamówienia przedsię-
biorstwu o charakterze mieszanym z pominięciem zaproszenia do składa-
nia ofert stanowiłoby naruszenie wolnej i niezakłóconej konkurencji oraz 
zasady równego traktowania usługodawców, leżącej u podstaw dyrektywy 
Rady 92/50. W rezultacie ETS orzekł, iż: „w przypadku, gdy instytucja za-
mawiająca zamierza zawrzeć umowę o charakterze odpłatnym, dotyczącą 
usług podlegających przedmiotowemu zakresowi stosowania dyrektywy 
92/50 ze spółką odrębną od niej pod względem prawnym, w której kapita-
le ma udział wraz z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami prywatnymi, 
procedury udzielania zamówień publicznych określone w tej dyrektywie 
zawsze powinny być stosowane”. W literaturze zauważono, iż w cytowa-
nym orzeczeniu Trybunał po prostu stwierdził wprost to, co wcześniej było 
przyjmowane w orzecznictwie w sposób dorozumiany.

Warto podkreślić, że samo posiadanie przez instytucję publiczną ca-
łości kapitału zakładowego przedsiębiorcy, któremu ma być udzielone 
zamówienie in-house, nie przesądza jeszcze o spełnieniu pierwszego wa-
runku z orzeczenia w sprawie Teckal. Takie stanowisko zajął Trybunał 
m.in. w orzeczeniu z 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo 
SpA i Consorzio Alisei przeciwko Comune di Busto Arsizio i AGESP 
SpA. ETS zalecił dokonywanie oceny spełniania warunku analogicznej 
kontroli w sposób kompleksowy, uwzględniając wszystkie przepisy praw-
ne i okoliczności tak, aby nie było wątpliwości, że instytucja publiczna ma 
decydujący wpływ na całe strategiczne oraz ważne decyzje podejmowane 
przez przedsiębiorstwo, któremu udzielono zamówienia. Kontrola spra-
wowana przez instytucję zamawiającą musi mieć stały charakter. Jeżeli 
zarząd spółki ma pełne i niczym nieograniczone kompetencje do prowa-
dzenia spraw wynikających ze zwykłego zarządu, jak też spraw wykra-
czających poza ten zakres, bez zastrzeżenia dla instytucji zamawiającej 
żadnych kompetencji w tej sferze, spółka taka nie spełnia przesłanek do 
zastosowania zamówień in-house.

Z kolei w sprawie z 13 października 2005 r., w sprawie C-458/03 Par-
king Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG, 
Trybunał bardzo precyzyjnie określił katalog przypadków, które w spo-
sób istotny osłabiają kontrolę instytucji zamawiającej sprawowaną nad 
przedsiębiorstwem, któremu ma zostać udzielone zamówienie. Rozważa-
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jąc przypadek udzielenia przez gminę koncesji na usługi spółce, w której 
ta gmina posiadała 100% akcji, ETS przyjął, iż sam ten fakt nie wystar-
cza by uznać, że zachodzi przesłanka kontroli analogicznej do tej, jaką 
podmiot publiczny sprawuje nad własnymi służbami. W każdej sytuacji 
konieczne jest dokonanie dalszych ustaleń, przede wszystkim dokładne 
zbadanie stosunków korporacyjnych. Oceniając charakter tej kontroli 
ETS przeanalizował powstanie spółki oraz fakt, że została ona poddana 
prawom rynku, o czym świadczyło że:
§ przedsiębiorstwo komunalne przekształciło się w spółkę akcyjną, 
§ spółka rozszerzyła działalność na nowe sektory, m.in. w zakresie 

przewozu osób i towarów, informatyki oraz telekomunikacji,
§ nastąpiło otwarcie spółki na kapitał zewnętrzny, 
§ poszerzony został terytorialny zakres działalności na całe Włochy 

i zagranicę,
§ przyznano znaczne uprawnienia zarządowi spółki, praktycznie bez 

żadnej kontroli ze strony gminy w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwem. 

Trybunał odmówił kwalifikacji takiego zamówienia jako in-house, 
uzasadniającego rezygnację z publicznego przetargu poprzedzającego 
udzielenie zamówienia. Odnosząc się do drugiego warunku postawio-
nego w orzeczeniu Teckal, tj. wykonywania przez podmiot przyjmujący 
zamówienie in-house zasadniczej części działalności na rzecz instytucji 
zamawiającej, wobec braku jakichkolwiek wskazówek interpretacyjnych, 
zasadne wydaje się kierowanie wytyczną Komisji, zgodnie z którą: „wy-
konywanie przez kontrolowany podmiot zasadniczej części swojej dzia-
łalności na rzecz podmiotu kontrolującego ma miejsce, gdy podmiot za-
leżny jedynie wyjątkowo realizuje zamówienia na rzecz osób trzecich”.

Orzecznictwo ETS zostało uwzględnione w dyrektywie 2014/24/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, pro-
wadząc do ustalenia nowych zasad udzielania zamówień publicznych 
i uchylenia dyrektywy 2004/18WE. Jej przepisy wyraźnie regulują zasady 
udzielania zamówień podmiotom zależnym (powiązanym), typu in-ho-
use. Warunki udzielania zamówień pomiędzy podmiotami sektora pu-
blicznego (tj. bez konieczności stosowania przepisów prawa zamówień 
publicznych) w sposób szczegółowy określa § 12 dyrektywy 2014/24/UE. 
Wynika z niego że, zamówienie publiczne udzielone przez instytucję za-
mawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte za-
kresem jej stosowania, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: 
§ instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 

podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami; 
§ ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowa-

dzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez insty-
tucję zamawiającą; 
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§ w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatne-
go o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych 
na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z Traktatami, 
oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną 
osobę prawną. 

Przyjmuje się, że instytucja zamawiająca (w tym przypadku gmina) 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami, jeżeli wywiera decydujący wpływ 
zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej. Analogiczne rozwiązanie zawiera nowa dyrektywa koncesyjna, 
zgodnie z którą koncesje udzielone kontrolowanym osobom prawnym 
nie powinny podlegać jej procedurom, jeżeli „koncesjodawca, sprawu-
je nad daną osobą prawną kontrolę podobną do tej, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami, pod warunkiem, że kontrolowana osoba prawna 
prowadzi ponad 80% swojej działalności, wykonując zadania powierzone 
jej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający lub przez inne 
osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję lub podmiot zamawiający, 
niezależnie od tego, kto odnosi korzyści z realizacji koncesji”. 

Zawarcie umowy koncesji podobnie jak udzielenie zamówienia pu-
blicznego, może być poprzedzone (po implementacji obu przywołanych 
powyżej dyrektyw do polskiego prawa) zastosowaniem szczególnego try-
bu jakim jest zamówienie wewnętrzne. Ustawodawca unijny przewidział 
możliwość powierzenia wewnętrznego z pominięciem procedur przetar-
gowych, o ile spełnione są określone powyżej przesłanki. Zatem na ryn-
ku usług komunalnych nadal będą funkcjonowały podmioty wyłonione 
w drodze transparentnych przetargów w tym koncesyjnych, jak i takie, 
którym te zadania zostały powierzone wewnętrznie z pominięciem pro-
cedur przetargowych. Kolejne lata funkcjonowania samorządu teryto-
rialnego pozwolą ocenić, czy są to formy równie efektywne dla realizacji 
gospodarki komunalnej. 

Podsumowanie

Regulacja zarówno umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak 
i zamówień publicznych wymaga dostosowania do wskazanych powyżej 
dyrektyw. Jednym z problemów jest kwestia implementacji przepisów 
o zamówieniach „in house” jako wyjątku od obowiązku powierzania za-
dań publicznych w drodze publicznych i transparentnych przetargów. 

5. 
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Zamówienia „in house” to sposób na utrzymanie usług komunalnych 
w rękach przedsiębiorców komunalnych, natomiast przeciwstawną formą 
realizacji usług jest ich powierzanie w trybie przetargowym. O ile kwe-
stia korzystania przez gminy z możliwości realizacji zadań komunalnych 
w trybie art. 2 u.g.k. wymaga regulacji, o tyle zamówienia „in house” po-
winny zostać wyraźnie wskazane jako wyjątek. Istnieją sektory, w których 
zamówienia „in house” zostały wyłączone – należy do nich gospodarka 
odpadami komunalnymi. Trzy lata po nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, polegającej na obowiązku organizowa-
nia przetargu na wybór przedsiębiorcy prowadzącego gospodarkę odpa-
dami, zauważalny jest silny wzrost konkurencji w tej działalności. Kon-
kurencja przejawia się zarówno w kształtowaniu cen jak i jakości usług. 
Kierunek ten zdaje się osiągać zamierzone cele. 

W przypadku dopuszczenia zamówień „inhouse”, po spełnieniu okre-
ślonych przesłanek, konieczne jest wprowadzenie środków odwoław-
czych od decyzji o skorzystaniu przez organy gminy z takiej formy reali-
zacji zadań z pominięciem trybów przetargowych. 



1. 



Dylematy budżetowania  
zadaniowego w aspekcie 
efektywności zarządzania 
w sektorze publicznym

Wprowadzenie

Procesy reformowania sektora publicznego skutkują wprowadzaniem sze-
regu narzędzi służących poprawie zarządzania finansami, które ma spro-
stać nowym wyzwaniom świadczenia usług o coraz wyższym standardzie 
oraz poprawie optymalizacji zarządzania w sektorze finansów publicznych. 
Wdrażane są przede wszystkim koncepcje: nowego zarządzania publicz-
nego (New Public Management), dobrego rządzenia (good governance), 
rozliczalności (accountability). Zgodnie z koncepcją NPM administracja 
powinna być w pierwszym rzędzie nastawiona na sprawność, czyli efek-
tywne i skuteczne działanie. NPM wprowadza podejście menedżerskie do 
zarządzania sektorem publicznym. Kładzie silny nacisk na wyniki i ich po-
miar. Ważnym elementem jest poznanie, czy poniesione nakłady na reali-
zację przyjętych zadań przyniosły zamierzony efekt, jak również konieczne 
staje się określenie przyczyn nieosiągnięcia oczekiwanego efektu. Adapta-
cja założeń koncepcji NPM ukierunkowana na efekty zakłada podnoszenie 
efektywności i jakości działania jednostek sektora publicznego poprzez je-
go,,odchudzanie” oraz wprowadzanie do tego sektora mechanizmów opar-
tych na konkurencji. Wdrażanie w polskim sektorze publicznym założeń 
nowego zarządzania stało się podstawą do oceny efektów, co można iden-
tyfikować z efektywnością i oceną skuteczności podejmowanych działań. 
Pomiar efektywności wynika także z zapisów ustawy o finansach publicz-
nych i stanowi element zarządzania ryzykiem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 wraz z usta-
wą wprowadzającą i rozporządzeniami odwzorowuje koncepcję budżetu 

1 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 
z późn. zm. 

Dorota Burzyńska
Prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki, 
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zadaniowego na poziomie państwa oraz w art. 44 pkt 3 odnosi się wprost 
do efektywnego wydatkowania środków publicznych, wskazując, że wy-
datki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny 
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakła-
dów. Od 2006 r. realizowana jest w Polsce inicjatywa reformy finansów 
publicznych, zmierzająca do wprowadzenia nowoczesnych metod bu-
dżetowania. W Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–
20132 wskazano, że dobre rządzenie to sprawne i partnerskie sprawowa-
nie władzy oparte o zasadę otwartości, odpowiedzialności, skuteczności 
i spójności. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, sprawowanie 
władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji rządu, administracji 
i społeczeństwa cechuje się otwartością, partnerstwem, rozliczalnością, 
skutecznością, efektywnością i spójnością. Jednym z najistotniejszych 
elementów dobrego rządzenia jest rozliczalność menedżerów publicz-
nych oraz nastawienie na efektywność i skuteczność podejmowanych 
działań. Czynniki ekonomiczne, ograniczenia dochodów publicznych 
przyczyniają się do poszukiwania możliwości nie tylko ograniczania wy-
datków, ale zwiększenia efektywności realizowanych zadań w powiązaniu 
z przyjętymi celami alokacji środków publicznych.

Efektywność w koncepcji NZP  
i budżetu zadaniowego

Nowe Zarządzanie Publiczne jest procesem zakładającym, że aktywność 
w sektorze publicznym jest coraz bardziej zorientowana na rynek. Kła-
dzie duży nacisk na ciągłe zwiększanie jakości i decentralizację, pozy-
skiwanie szerokiego zakresu informacji i tworzenia systemów informa-
cyjnych. Postuluje odpowiedni wybór kadry kierowniczej i korzystania 
z umiejętności oraz wiedzy wykwalifikowanych managerów. Ważny jest 
kontakt z rynkiem i nastawienie na potrzeby klientów jak również zmi-
nimalizowanie kosztów świadczenia usług oraz polepszenie jakości tych 
usług3. NZP zakłada również pomiar jakości pracy i satysfakcji klientów. 
Najważniejsze instrumenty pomiaru jakości wykonywania zadań to: 

2 Dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007–2013 na terytorium Pol-
ski polityki spójności Unii Europejskiej https://www.mos. gov.pl/g2/big/2009_06/2c-
314c2465263751e64b99ef97ad656e.pdf, (dostęp 6.06.2015 r.).

3 E. Skrzypek, Nowe zarządzanie publicznebudżet zadaniowy, [w:] Budżet zada-
niowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, red. A. Siedlecka, 
Biała Podlaska 2011, s. 18–19.

2. 

https://www.mos
gov.pl/g2/big/2009_06/2c314c2465263751e64b99ef97ad656e.pdf
gov.pl/g2/big/2009_06/2c314c2465263751e64b99ef97ad656e.pdf
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budżet zadaniowy, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, planowanie 
wieloletnie, ocena ryzyka oraz sposoby jego zminimalizowania, rachunek 
kosztów, instrumenty służące pomiarowi działalności4.

Realizacja koncepcji takiego zarządzania opiera się na wykorzystywa-
niu reguł pochodzących z sektora publicznego i prywatnego oraz sku-
pieniu się na wynikach. Wykonywanie zadań publicznych opiera się na 
stosowaniu nowoczesnych technologii, ciągłym zwiększaniu efektyw-
ności, stosowaniu zasada profesjonalnego zarządzania5. Podstawowym 
celem świadczenia usług publicznych jest zapewnienie sprawiedliwego 
i równego do nich dostępu. Zapewnienie zgodności między równością 
dostępu do usług publicznych a efektywnością jest zadaniem trudnym, 
gdyż poprawa efektywności odbywa się kosztem pogorszenia równości 
dostępu i odwrotnie.

W literaturze przedmiotu efektywność jest rozumiana jako zbiór 
relacji ekonomicznych w postaci przepływów pieniężnych pomiędzy 
uczestnikami działalności gospodarczych. Zależy w znacznym stopniu 
od trafności doboru oraz prawidłowości skonstruowania instrumentów 
pieniężnych, dzięki którym realizowane są procesy podziału i wymiany 
wytworzonych dobór i usług. Podkreśla się, że wydatki stanowią istotny 
czynnik wpływający na efektywność. Efektywność może być rozumia-
na jako kształtowanie wydatków publicznych, które pozwalają uzyskać 
największą użyteczność społeczną alokowanych środków publicznych. 
Postrzeganie kategorii efektywności w odniesieniu do wydatków pu-
blicznych przez pryzmat jej pomiaru oznacza, że pomiar efektywności 
wydatków publicznych dokonuje się w celu ustalenia związku między 
poziomem i strukturą wydatków publicznych a rzeczywistymi korzyścia-
mi, jakie odniesie społeczeństwo i gospodarka w wyniku tych wydatków. 
Efektywność odnosi się do określonych rodzajów działań prowadzonych 
w określonym miejscu i czasie. Stąd można ją odnosić do działania całej 
jednostki, sektora, jak i szczegółowo wyodrębnionego zadania czy grupy 
zadań. Do podstawowych warunków od których uzależniona jest efek-
tywność dokonywanych alokacji, czy ponoszonych nakładów można 
wymienić: zasady podziału zadań publicznych, sfery zadań, instrumenty 
gromadzenia dochodów, instrumenty finansowe wykorzystywane przy 
lokowaniu nadwyżek finansowych i wykorzystane przy pokrywaniu nie-
doborów środków w budżecie, upowszechnienie rachunku ekonomicz-
nego, wprowadzanie rozwiązań uelastyczniania systemów finansowania 
zadań publicznych.

4 B. Filipiak Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi, [w:] Zeszyty 
Naukowe nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 225.

5 A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna 
ściana dla sektora publicznego, [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2008, s. 23.
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Ocena efektywności w sektorze publicznym z uwagi na specyfikę jego 
działania oraz otoczenie jest trudna. Wynika to z takich uwarunkowań, 
że cele realizowane przez podmioty publiczne mają najczęściej charak-
ter jakościowy, a efekty niektórych wydatków publicznych pojawiają 
się po upływie czasu oraz istotne jest to że wycena efektów związanych 
z wydatkami publicznymi nie opiera się na cenach rynkowych. W opi-
nii wielu znawców tematu problem mierzenia efektywności wydatków 
publicznych pojawia się nie tylko na poziomie ogólnych kategorii wy-
datków, ale także dziedzin w których wskazać można odbiorców usług. 
Ograniczenia pomiaru wynikają z problemów związanych z mierzeniem 
rezultatów wydatków publicznych ponoszonych na wytworzenie usług 
oraz jakościowego charakteru i uwarunkowań osiąganych rezultatów. 
W ocenie efektywności wydatkowania środków publicznych stosuje się 
zazwyczaj narzędzia jakościowe. Dokonując wyboru miary efektywności 
należy określić, czy przedmiotem badania jest efektywność pojedynczego 
przedsięwzięcia czy sektora, jakiego zakresu i rodzaju efektywności do-
tyczy badanie. Do mierzenia inwestycji o charakterze publicznym mają 
zastosowanie analizy takie, jak społeczna analiza kosztów i korzyści, ana-
liza kosztowo-efektywnościowa czy też metoda dynamicznego kosztu 
jednostkowego. Metody wykorzystywane w ocenie efektywności inwe-
stycji publicznych to:
§ metody proste i złożone – okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR 

i inne,
§ metody oparte na wskaźnikach kosztów jednostkowych – dyna-

miczny koszt jednostkowy, analiza kosztowo-efektywnościowa, itp.,
§ metody oceny oparte na wielu kryteriach – metody agregujące oce-

nę w jeden miernik, metody oceny oparte na programowaniu ma-
tematycznym,

§ analiza kosztów i korzyści – analiza kosztów i korzyści, społeczna 
analiza kosztów – korzyści,

§ inne metody oceny efektywności – wybór członków społeczności, 
ocena oddziaływania na środowisko, analiza ryzyka, teoria wybo-
ru publicznego J. M. Buchanana, pomiar dobrobytu społecznego 
jako analiza efektywności wydatków publicznych, poziom inwesty-
cji prywatnych jako efekt nakładów publicznych, związek miedzy 
strukturą wydatków publicznych a wzrostem gospodarczym.

Najczęściej wykorzystywaną metodą oceny efektów, jakie płyną z re-
alizacji danych projektów i programów, które są realizowane w samorzą-
dzie to metoda kosztów i korzyści. W tej metodzie następuje określenie 
kosztów i korzyści wynikających z realizacji projektu. Działanie takie ma 
na celu identyfikację wszystkich tych czynników, które mogą mieć wpływ 
na poziom kosztów i wielkość korzyści, jakie mogą być związane z reali-
zacją projektu. Kolejnym etapem jest doprowadzenie wszystkich kosztów 
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i korzyści do postaci wartościowej. Wykorzystuje się często ceny rynkowe 
do poszukiwania cen alternatywnych, które pozwalają na szacowanie rze-
czywistych kosztów i korzyści zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. 
Z kolei społeczna analiza kosztów i korzyści uwzględnia szerszy zakres 
oddziaływań przedsięwzięcia na otoczenie, a nie tylko wielkość zysków. 
Ostatnim etapem jest przeprowadzenie zdyskontowanego rachunku 
przyszłych korzyści i kosztów związanych z planowanym działaniem 
w celu porównania go z możliwościami finansowymi lub limitami środ-
ków jakie są zabezpieczone na ten cel.

Duża różnorodność metod efektywności sprawia, że w praktyce po-
dejmuje się wiele prób pomiaru efektywności sektora publicznego. 
W przypadku badania efektywności kosztowej i dochodowej pojawia się 
problem wyceny pieniężnych nakładów i efektów, które wymagają korek-
ty polegającej m.in. na wyeliminowaniu przepływów wewnątrz sektora 
publicznego, dokonania niezbędnych korekt o efekty fiskalne, zewnętrz-
ne itp. Z uwagi na trudności pomiaru efektywności wydatków publicz-
nych w celu uzyskania pełnego obrazu i sformułowania rzetelnej oceny 
należałoby dokonywać uzupełnień w postaci badań jakościowych. In-
terpretacja i wnioski z obu badań powinny umożliwiać zdiagnozowanie 
badanego zjawiska i wyjaśnienie przyczyn obniżonej efektywności, bądź 
różnic w jej poziomie. W literaturze pojawiają się często opinie co do wad 
i ograniczeń wykorzystania metod. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
że efektywność uwarunkowana jest szeregiem czynników o niejednorod-
nym charakterze zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Układ tych 
czynników, ich nasilenie i zmienność wpływają na ostateczne efekty. Stąd 
jednostki dysponujące takim samym potencjałem i funkcjonujące w ta-
kim samym otoczeniu mogą cechować się inną efektywnością.

W gospodarowaniu finansami publicznymi, zwłaszcza podporządko-
wanego założeniom NZP pomiar dokonań pełni podstawową rolę. Bez 
dokonywania oceny efektów w stosunku do poniesionych nakładów 
trudno jest podejmować decyzje. To przez pomiar efektów wprowadza 
się nową jakość w zarządzaniu finansami publicznymi i jednostek samo-
rządowych. Ustawodawca wskazuje w aktach prawnych na instrumenty 
sprzyjające wzrostowi efektywności i pomiarowi takie, jak budżetowa-
nie zadaniowe, finansowe planowanie wieloletnie, kontrolę zarządczą 
(audyt wewnętrzny, zewnętrzny, efektywnościowy, kontrolę wewnętrz-
ną). Instrumenty służące pomiarowi efektywności to przede wszystkim 
wynikające ze wskazań obowiązującego prawa związane z procedurą 
budżetowania, ewaluacji, kontrolą i audytem, instrumenty uzupełniają-
ce: benchmarking, porównania. Podstawowym instrumentem pozwa-
lającym na dokonywanie pomiaru w budżetowaniu zadaniowym jest 
miernik. Jest to swego rodzaju narzędzie służące do mierzenia i badania 
stopnia realizacji poszczególnych zadań publicznych wynikających ze 
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stawianych celów. Wartość bazowa miernika jest podstawą do porów-
nywania i sprawdzania efektywności realizacji zadania czy podzadania. 
Mierniki pozwolą porównywać efektywność wydatków w różnych prze-
krojach podmiotów. Istotne jest także, że efekty nie zawsze zależą od po-
ziomu i kierunków wydatków budżetowych. Sposób wykonania zadań 
publicznych nie może być opisany przy pomocy jednego syntetycznego 
miernika. Pełny obraz można otrzymać analizując kilka wskaźników opi-
sujących wykonywanie zadań w różnych aspektach. Mierniki powinny 
służyć realizacji zadania i podzadania pod względem istotności tego za-
dania / programu, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. 
Wyróżnia się cztery zasadnicze typy mierników zadań publicznych, za-
strzegając jednocześnie, że mierzeniu powinny podlegać przede wszyst-
kim pośrednie efekty wydatków publicznych, a więc jakość świadczonych 
usług publicznych i wpływ działania instytucji publicznych na realizację 
celów, dla których osiągnięcia zostały powołane. Zalicza do nich: mier-
niki ilościowe, mierniki jakościowe, wskaźniki efektu, wskaźniki kosztu. 
Z punktu widzenia poprawy skuteczności funkcjonowania administracji 
istotne jest określenie celów ponoszenia wydatków publicznych przypi-
sanych do zadań i podzadań oraz ich mierników. Mierniki powinny słu-
żyć realizacji zadania i podzadań pod względem istotności, skuteczności, 
efektywności, użyteczności i trwałości. Dla budżetu zadaniowego ważne 
są mierniki, które odnoszą się do skuteczności i efektywności. 

Budżet zadaniowy może być narzędziem sprawnego zarządzania za-
daniami publicznymi, zapewniającym osiąganie określonych celów. 
Prezentacja celów i odnoszących się do nich mierników pozwalają na 
dokładniejsze obserwowanie i kontrolowanie rezultatów oraz efektów 
administracji publicznej, może być efektywną alternatywą zarządzania 
finansami6.

Metodyka budżetu zadaniowego

Mimo iż w polskich regulacjach prawa finansowego nie ustanowiono 
legalnej definicji budżetu zadaniowego, przepisy ustawy o finansach 
publicznych mówią o układzie zadaniowym stanowiącym zestawienie 
wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów pu-
blicznych sporządzonych według obszarów działań państwa, t.j. zadań 

6 Budżet zadaniowy, aktualizacja z dnia 2012.10.05, źródło: http://www.finanse.
mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy, (dostęp 06.06.2015). 

3. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet
http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet
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budżetowych grupujących wydatki według celów oraz podzadań bu-
dżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zada-
nia, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. Obowiązek 
sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym, obejmują-
cych rok budżetowy oraz dwa kolejne lata dotyczy instytucji gospodarki 
budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz pań-
stwowych osób prawnych, zaliczonych do sektora finansów publicznych 
zgodnie z art. 9 pkt. 17. 

Próby definiowania budżetu zadaniowego podjęte w polskiej literatu-
rze najczęściej określały go jako: „sposób zarządzania środkami publicz-
nymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na 
rzecz osiągania określonych rezultatów (realizacji zadań), mierzonych za 
pomocą ustalonego systemu mierników. Budżet zadaniowy pozwala na 
ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji celów, oraz za po-
mocą mierników ukazuje, w jakim stopniu zostały one wykonane”8. 

Polscy autorzy zajmujący się dziedziną finansów publicznych byli 
zgodni co do istoty budżetu zadaniowego, która sprowadza się do trzech 
zasad:
§ budżet jest traktowany jako plan sfinansowania dokładnie określo-

nego zestawu zadań publicznych,
§ każdemu z zadań finansowanych środkami ujętymi w budżecie 

przypisana jest nie tylko kwota środków, które mogą być wydat-
kowane na realizację danego zadania, ale i wskaźniki wykonania 
zadań, których osiągnięcie jest celem, któremu ma służyć dokony-
wanie wydatków publicznych i który powinien być osiągnięty w da-
nym roku budżetowym, 

§ rozliczenie organu wykonawczego z wykonania budżetu polega 
na jednoczesnym sprawdzeniu przestrzegania limitów wydatków 
i stopnia wykonania założonych zadań, a nieosiągnięcie wyznaczo-
nych celów mimo wykorzystania pełnego limitu wydatków trakto-
wane jest w istocie rzeczy tak samo, jak przekroczenie limitu wy-
datków9.

Metodyka budżetu zadaniowego polega na racjonalności, przejrzy-
stości, skuteczności oraz na koncepcji budżetowania zorientowanego na 
cele10. Budżet w takiej konstrukcji ułatwia wykonywanie wyboru zadań 
oraz usprawnia nadzór i kontrolę ich realizacji. Nowa konstrukcja budżetu 
stanowi inny rodzaj definiowania i sposób realizacji zadań publicznych. 

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013, poz. 885 
ze zm. art. 2 i 32.

8 Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pie-
niędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Warszawa 2007, s. 38.

9 E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007, s. 38.
10 I. Przychocka, Budżet zadaniowy, Warszawa 2012, s. 36.
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kładzie szczególny nacisk na osiągnięcie konkretnych rezultatów11. Dąży 
także do zmiany sposobu zarządzania czynnego i aktywnego włączania 
się w kształtowanie polityki budżetowej. 

Dylematy w procesie wdrażania budżetu  
zadaniowego w samorządzie terytorialnym

Budżet samorządowy tworzony jest z myślą o społeczności lokalnej, 
która zgodnie z zasadą jawności jest poinformowana o działaniach or-
ganów władzy samorządowej w zakresie gospodarki finansowej, zatem 
budżet samorządowy stanowi narzędzie komunikacji organów władzy 
lokalnej ze społecznością danego terytorium12. Tworząc budżet jednost-
ki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać się lokalne potrzeby 
mieszkańców oraz interesy całej jednostki, jak również skonfrontować je 
z możliwościami finansowymi13. Należy podkreślić, że pojęcie zadania 
zawarte w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim nie jest tożsame z zadaniem stanowiącym element klasyfikacji bu-
dżetu zadaniowego. Podstawowym problemem dla wielu jednostek jest 
brak uregulowań prawnych bezpośrednio adresowanych do jednostek 
samorządu terytorialnego. Zmiany w procesach zarządczych oraz poszu-
kiwanie granic efektywności angażowanych środków publicznych stają 
się przyczyną ewolucji podejścia i metod planowania budżetowego oraz 
budżetowania zarówno na szczeblach rządowym, jak i samorządowych14. 

Dylematy budżetowania zadaniowego można odnieść do problemów 
prawno-organizacyjnych. Niechęć do nowych rozwiązań wynika najczę-
ściej z nierozumienia potrzeby dokonywania zmian wskutek braku infor-
macji oraz niedostatecznej wiedzy pracowników zaangażowanych w proces 
budżetowania. Problem zorganizowania budżetu we własnym indywidu-
alnym zakresie napotyka wiele barier, wiążących się z oporem wobec ko-
nieczności dokonywania zmian organizacyjnych. Jednocześnie zaobserwo-
wać można brak wiedzy o skutecznych mechanizmach przekładania celów 

11 W. Mikołowski, A. Jezierska, Główne kierunki modernizacji państwa – budżet za-
daniowy i decentralizacja, Warszawa 2009, s. 69.

12 Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, Warszawa 2002, s. 127.
13 M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, 

Gdańsk 2005, s. 173. 
14 M. Dylewski, Performance budgeting – ewolucja i determinanty zastosowania 

w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, Szczecin 2014, s. 2. 

4. 
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strategicznych na cele budżetowe, brak pozytywnych doświadczeń, obawę 
popełnienia błędów na etapie organizowania prac przy budżecie, małe za-
ufanie do kierownictwa, brak wzorców i norm określonego postępowania 
w organizowaniu prac, brak informacji niezbędnych do podejmowania de-
cyzji. Słabością jest także słabe rozpoznanie ocen tendencji rozwojowych, 
najistotniejszych czynników mających wpływ na rozwój, problemy z iden-
tyfikacją czynników i zjawisk mających wpływ na kształt procesu groma-
dzenia i  wydatkowania zasobów finansowych, problem ocen czynników 
mających wpływ na realizację celów. Cele zapisane w budżecie zadanio-
wym powinny być skorelowane z celami zapisanymi w dokumentach stra-
tegicznych. Dla wielu samorządów upowszechnienie budżetu zadaniowego 
jest ograniczone poprzez brak zasad określających: konstruowanie zadań 
budżetowych dla poszczególnych celów, konstruowania i obliczania mier-
ników realizacji przyjętych celów, planowania wydatków do poszczegól-
nych zadań, formularzy planistycznych do sporządzenia zbiorczego planu 
wydatków. Idealnym rozwiązaniem pod względem możliwości przeprowa-
dzanych analiz byłoby stworzenie jednej bazy mierników i odpowiednich 
do nich danych, dla wszystkich zadań realizowanych przez sektor samo-
rządowy. Analiza tych danych, opisanych za pomocą mierników, opraco-
wywana corocznie w postaci ewaluacji wykonania budżetu pozwoliłaby na 
poprawę jakości alokacji wydatków budżetowych w kolejnych latach bu-
dżetowych. Ponadto stworzenie systemu mierzenia zadań przyczynić się 
może do rozwoju audytu efektywnościowego, który może poprawić orga-
nizację i usprawnić jego procedury. Problemem w wdrażania budżetu jest 
modyfikacja procesu planowania w kierunku modelu opartego na partycy-
pacji. Polegać to musi na współuczestnictwie wydziałów merytorycznych 
urzędu i jednostek organizacyjnych w pracach planistycznych. 

Implementacja budżetu zadaniowego w samorządach wymagać będzie 
przemodelowania systemu rachunkowości w takim kierunku, aby budżet 
zadaniowy stanowił rzeczywisty instrument zarządzania finansami. Roz-
poznanie dysfunkcji sytemu rachunkowości budżetowej pozwoli stwo-
rzyć docelowy system takiej ewidencji budżetowej, która pozwoliłaby 
równolegle obserwować ruch pieniądza i zadania, na które środki byłyby 
przekazane. Kolejnym krokiem, który przyczynić się może do zwiększe-
nia użyteczności informacji płynących z systemu rachunkowości budże-
towej powinno być rozbudowanie systemów ewidencji kosztów (anali-
tyczna struktura kosztów według rodzaju) i wykorzystywanie rozwiązań 
ewidencyjnych do pozyskiwania informacji niezbędnych do podejmowa-
nia decyzji zarządczych. 

Dodatkowym problemem samorządów jest system monitorowania 
i raportowania zadań pod względem rzeczowym i finansowym, co ozna-
cza powiązanie z pomiarem stopnia realizacji celów i zadań. W obecnym 
stanie rzeczy bez budżetu zadaniowego trudno jest powiązać rozdział 
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środków z jasno wyrażonymi oczekiwaniami, monitorować określone 
procedury w decyzjach o podziale środków, sprawdzać podział obowiąz-
ków w zakresie realizacji poszczególnych zadań pomiędzy konkretne 
osoby w ramach struktur samorządowych czy opracowywać mechani-
zmy i sprawozdania pozwalające kontrolować wykonanie obowiązków 
w stosunku do oczekiwanych wyników.

Nowe zasady budżetowania to nowe obowiązki dla pracowników 
w zakresie definiowania zadań, konstrukcji mierników, kosztorysowania, 
analizowania itp. Zasadniczą korzyścią wynikającą z wdrożenia budże-
tu zadaniowego jest stworzenie systemu budżetowania mobilizującego 
administrację samorządową do osiągania lepszych wyników w zakresie 
efektywnego wydatkowania pieniędzy publicznych, a także pozwalające-
go na obiektywną i miarodajną ocenę stopnia zrealizowanych celów. Jed-
nocześnie nowy sposób przedstawienia budżetu zapewnia konsolidację 
prezentacji wydatków wielu dysponentów w ramach wspólnie realizowa-
nych celów i zadań przyporządkowanych tym celom, poprawia koordy-
nację działań w obszarze poszczególnych interwencji, a także pozwala na 
identyfikację oraz wyeliminowanie ewentualnych zbędnych wydatków. 

Istotnym elementem w procesie wdrażania budżetu zadaniowego jest 
współistnienie kontroli zarządczej w aspekcie budżetowania zadaniowe-
go. Za najistotniejszy element kontroli zarządczej w samorządach należy 
uznać system wyznaczania celów i zadań w samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, a  także system ich monitorowania. Oznacza to ścisłe 
powiązanie systemu kontroli zarządczej z narzędziami budżetowania za-
daniowego. Wypełnienie narzuconych ustawą celów kontroli zarządczej 
w praktyce wymaga gruntownej przebudowy systemu zarządzania, a więc 
w rzeczywistości zastosowania typowego budżetowania zadaniowego, po-
zwalającego na  pomiar efektów i  zwiększenie efektywności, stworzenia 
procedur i raportów, polityki zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych 
standardów – procedur kontroli zarządczej służących realizacji przez nią 
postawionych przez ustawodawcę celów. Powszechnym problemem jest 
brak zainteresowania budżetem polityków i liderów opinii oraz obywateli. 
Jeśli budżet zadaniowy miałby spowodować zwiększenie partycypacji spo-
łecznej w procesie jego uchwalania, to system przekładania celów strate-
gicznych na cele operacyjne musi być sprawny i skuteczny oraz, co najważ-
niejsze, jawnie podjęta uchwała stanowić powinna równocześnie rodzaj 
publicznego zobowiązania do osiągnięcia zaplanowanych celów. Budżet 
zadaniowy wymaga stosowania odpowiednich procedur i instrumentów, 
a także celowego systemu gromadzenia danych i administrowania nimi. 

Wprowadzenie tego narzędzia wiąże się z podjęciem wysiłku, polega-
jącego na zmianie podejścia do planowania i realizacji budżetu, jednakże 
w dłuższej perspektywie korzyści zwiększenia efektywności i skuteczno-
ści działania w znaczący sposób mogą przewyższyć nakłady poniesione 

5. 
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na jego wdrożenie. Podstawową zasadą tej metody jest taki sposób gospo-
darowania, aby pieniądze publiczne były wydawane wyłącznie na realiza-
cje zadań, natomiast na ich obsługę, tylko w takim stopniu, w jakim służy 
to ściśle wykonaniu tych zadań. O powodzeniu wdrożenia budżetu decy-
dować może wsparcie polityczne organu stanowiącego i wykonawczego, 
a także zainteresowanie samych mieszkańców, odbiorców usług publicz-
nych. Najistotniejsze jednak jest przekonanie o słuszności przemodelo-
wania obecnego systemu dla poprawy zarządzania finansami jednostki 
samorządu terytorialnego.

Podsumowanie

Wdrażanie budżetu zadaniowego w Polsce tak jak i w innych krajach 
wprowadzających podobne narzędzia zarządzania finansami publicz-
nymi, następuje w sposób zaplanowany i stopniowy, co jest niezbędnym 
wymogiem powodzenia tej zmiany, ze względu na jej nowatorstwo, zło-
żoność i szeroki obszar przedmiotowy, a co za tym idzie potrzebę zapew-
nienia bezpieczeństwa finansów publicznych. 

Jedną z pierwszych przesłanek, przemawiających za użytecznością bu-
dżetu zadaniowego jest to, że podział środków, ustalany w ramach corocz-
nych prac nad projektem budżetu, staje się znacznie bardziej przejrzysty 
i zrozumiały. Operuje się w nim bowiem jasnymi celami i zadaniami, któ-
re stoją przed podmiotami sektora publicznego,a w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego podmiotami sektora samorządowego.

Zaletą budżetu zadaniowego jest możliwość lepszej oceny efektywno-
ści wydawanych środków. W odróżnieniu od tradycyjnych budżetów, 
w których urzędy miały jedynie wydać określone pieniądze, w przypadku 
budżetu zadaniowego mamy do czynienia z narzędziem analizy skutecz-
ności użycia środków publicznych. Jeśli pojawia się cel, wraz z miernika-
mi jego realizacji, pojawia się również możliwość oceny stopnia, w jakim 
udało się go osiągnąć. Efekty daje się wyliczyć i porównać z kosztami, co 
jest podstawą podejmowania racjonalnych decyzji na temat dalszej reali-
zacji zadań oraz funkcjonowania i finansowania instytucji publicznych15. 
Co więcej, dokładnie wiadomo kto odpowiada za takie efekty – wzrasta 
więc odpowiedzialność urzędników wobec społeczeństwa. Urząd zostaje 
bowiem postawiony w roli instytucji, która zawarła ze społeczeństwem 

15 Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, 
Warszawa 2010, s. 33.
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swoisty kontrakt na realizację konkretnych zadań, uzgodniła cele do reali-
zacji, otrzymała odpowiednie środki, a teraz może być rozliczana z wyni-
ków. Kolejna zmiana, którą może wprowadzić budżet zadaniowy, to wzrost 
elastyczności wydawania pieniędzy. W tradycyjnym budżecie głównym 
zmartwieniem było to, aby wydawano je w sposób ściśle zgodny ze szcze-
gółowymi uregulowaniami oraz przyjętymi harmonogramami. W budże-
cie zadaniowym można w większym stopniu pójść w ślady rozwiązań sto-
sowanych w sektorze prywatnym. Jeśli wiadomo, jakie cele i zadania mają 
być zrealizowane, łatwiej dać realizatorom znacznie więcej swobody w ich 
osiąganiu. Przestrzegający biurokratycznych procedur urzędnicy mogą być 
zastąpieni przez sprawnych menedżerów, przed którymi stawia się zadania, 
rozliczając ich z efektów i pozwalając szukać najbardziej efektywnych me-
tod realizacji. Menedżer w odróżnieniu od urzędnika rozliczany powinien 
być bowiem nie tylko z tego, czy ściśle przestrzega sztywnych regulacji, ale 
także z tego, na ile sprawnie realizuje postawione przed nim zadania. 

Kolejna ważna cecha to wydłużenie horyzontu planowania. W trady-
cyjnym budżecie podział środków ustala się co roku, głównie na podsta-
wie struktury z lat ubiegłych, uwzględniającej zobowiązania ustawowe, 
wskazujące na konkretną alokację środków. Kiedy przystępuje się do spo-
rządzania budżetu zadaniowego okazuje się, że rzadko które z zadań da 
się zrealizować w ciągu roku kalendarzowego. Potrzebne jest planowanie 
wieloletnie, z rozpisaniem realizacji zadań na poszczególne lata i z możli-
wością śledzenia postępów w realizacji celu. Procedura budżetu zadanio-
wego skłania do konstruowania budżetu w horyzoncie co najmniej trzy-
letnim, pozwalającym zwiększyć racjonalność wydatków i skuteczność 
realizacji zadań. Wszystko to wiedzie do zasadniczych korzyści z wpro-
wadzenia i skutecznej realizacji budżetu zadaniowego, którymi są16: 
§ zapewnienie spójności między planowaniem strategicznym (priory-

tetami rozwojowymi) a podejmowanymi działaniami operacyjnymi 
(wydatkami publicznymi), 

§ zapewnienie przejrzystości podejmowanych decyzji dotyczących 
wydatków publicznych (wydatki służą realizacji konkretnych celów 
rozwojowych i zadań),

§ zapewnienie lepszej kontroli struktury wydatków (m.in. presja na 
zmniejszenie wydatków, niesłużących realizacji ważnych celów i za-
dań, oraz na wygospodarowanie środków niezbędnych do realizacji 
zadań uznanych za priorytetowe),

§ weryfikacja zbędnych przedsięwzięć, 
§ przeniesienie do sektora publicznego dobrych praktyk, umożliwia-

jących analizę kosztów i efektów oraz wymuszenie efektywności po-
dejmowanych działań,

16 Ibidem, s. 33.
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§ ułatwienie kontroli efektywności i sprawności wykonywania zadań, 
przy jednoczesnej możliwości zwiększenia swobody podejmowania 
decyzji przez wykonawców.

Czy analizując te korzyści warto stosować to nowoczesne narzędzie 
w administracji publicznej i samorządowej? Czy skuteczne zarządzanie 
kosztami, zapewnienie lepszej kontroli struktury wydatków, przejrzy-
stość decyzji i wymierność efektów działań są warte wdrożenia systemu 
budżetowania? W samorządzie terytorialnym potrzebne są nowe rozwią-
zania w realizacji usług publicznych z zapewnieniem efektywności i ra-
cjonalności oraz nowoczesnego gospodarowania środkami publicznymi. 
Tworzenie zadań, opis narzędzi ich realizacji i skuteczna weryfikacja 
sprawia, że budżet zadaniowy może być nowym istotnym instrumentem 
efektywnego zarządzania finansami samorządu terytorialnego. Powinny 
być tworzone ramy instytucjonalne i prawne do zmian w całym systemie 
finansów publicznych w Polsce.
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System prawa dotacyjnego 
oraz prawo o dotacjach  
udzielanych z budżetów  
samorządów

Dotacja jako wydatek publiczny

Jednym z podstawowych tematów, którymi zajmuje się nauka finansów pu-
blicznych jest instytucja dotacji. Dotacja, jako przedmiot przepisów praw-
nych, znajduje odzwierciedlenie w prawie finansów publicznych, którego 
podstawowym składnikiem jest obecnie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. – dalej: ufp). 

Słowo „dotacja” wywodzi się z łaciny średniowiecznej, w której dotatio 
oznaczało „wyposażenie” kogoś w dobra materialne. W językach współ-
czesnych pojęcie: „dotacja” stosowane jest zamiennie z pojęciem: „sub-
wencja”. Tak pierwsze, jak i drugie słowo w języku potocznym służy do 
określenia szczególnych przypadków zaopatrzenia kogoś lub dostarcze-
nia komuś środków pieniężnych stanowiących środki publiczne pocho-
dzące z budżetu lub funduszu celowego. Według definicji słownikowych, 
dotacja to „dar, darowizna, zapis ustanowiony przez donatora, fundatora 
na rzecz donatariusza”1. Z kolei słowo subwencja stosowane jest dla okre-
ślenia „pomocy finansowej udzielanej przez państwo przedsiębiorcom, 
instytucjom, osobom fizycznym”2. W języku potocznym pojęcie „dota-
cja” ma charakter pojęcia podstawowego, zaś „subwencja” okazuje się być 
szczególnym rodzajem takiej dotacji w jej znaczeniu ogólnym. W języku 
potocznym dotacja pochłania zatem pojęcie subwencja3.

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie inter-
netowe: http://www.slownik-online.pl/index.php (dostęp 1.06.2015 r.). 

2 Ibidem.
3 Według E. Malinowskiej-Misiąg i W. Misiąga (Finanse publiczne w Polsce, Warsza-

wa 2007, s. 152–153); terminologiczne rozróżnianie dotacji i subwencji jest zabiegiem 
sztucznym, gdyż niektóre dotacje wbrew ich znaczeniu mają niekiedy charakter ogólny;  
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Pochodzenie dotacji i subwencji z budżetu lub funduszu celowego 
przesądza o tym, że ich udzielanie ma źródło w przepisach prawa finan-
sowego. Nauka finansów uznaje je za tzw. wydatki transferowe. W nauce 
finansów publicznych rozróżnia się:
§ wydatki realne (rzeczywiste, nabywcze lub inaczej: wydatki bezpo-

średnie);
§ wydatki transferowe (przelewowe)4.
Wydatki realne (wydatki bezpośrednie, wydatki nabywcze) to wyni-

kające z norm prawa prywatnego zakupy dóbr i usług, wypłacanie płac 
i pochodnych od wynagrodzeń oraz dokonywane wydatki inwestycyjne 
(zakupy lub sfinansowanie zamówionej inwestycyji) na potrzeby jedno-
stek sektora finansów publicznych. Cechuje je w większości ekwiwalent-
ność dokonywanej zapłaty w zamian za świadczenie otrzymywane przez 
jednostkę publiczną. Wydatkami takimi nie są transfery finansowe, które 
stanowią wyraz świadczenia jednostronnego (niewzajemnego) i z zasa-
dy nieekwiwalentnego (brak równowartości). Transfery zewnętrzne sta-
nowią wyraz zasilania podmiotów prywatnych ze środków publicznych 
i mogą być związane z realizowaniem przez władze publiczne ważnych 
celów społecznych lub gospodarczych5. Dotacje i subwencje nie są jedy-
nym rodzajem wydatków transferowych. Należą do nich również wypła-
cane z budżetu nagrody, zapomogi, stypendia i inne wydatki oparte na 
normach prawa publicznego.

W przepisie art. 126 ufp zawarto prawną definicję dotacji. W dalszych 
przepisach ustawy wyrażono definicje oddające istotę dotacji celowych 
(art. 127 ufp), dotacji przedmiotowych (art. 130 ufp) i dotacji podmio-
towych (art. 131 i art. 218 ufp). W ustawie o finansach publicznych, ani 
w żadnej innej ustawie prawa finansowego nie zawarto natomiast defi-
nicji ogólnej dla wydatków transferowych, ani definicji dla innych niż 
dotacje rodzajów takich wydatków6. 

podobnie por. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 
1997, s. 117–119. Pogląd zbliżony reprezentują również E. Chojna-Duch: Struktura dotacji 
budżetowej. Studium teoretycznoprawne, Warszawa 1988, s. 29 oraz T. Dębowska-Roma-
nowska; Zagadnienia prawne wydatków na rzecz osób trzecich; Łódź 1993 r., s. 44 i n.

4 S. Owsiak, Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997, s. 176 i n.
5 Ibidem, s. 177. 
6 W pierwotnie opracowanym projekcie obecnej ustawy o finansach publicznych 

(autorstwa Z. Gilowskiej, W. Mistąga, T. Mierzwy) z przełomu lat 2006/2007 zamieszczo-
no we wstępie definicje dotacji, a w dalszych częściach samodzielny dział grupujący 
przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów wydatków transferowych budżetu, w tym 
dotacji. Niestety w dalszych pracach w Ministerstwie Finansów, rezygnując z celowości 
zamieszczania ww. działu ogólnego, niektóre przepisy (bez zatroszczenia się o literę pra-
wa) wydzielono z tekstu i zamieszczono w dziale ustawy dotyczącym budżetu państwa. 
Jedynie przepisy o windykacji zwrotu dotacji przeredagowano i zamieszczono oddziel-
nie dla dotacji z budżetu państwa i oddzielnie dla dotacji z budżetu samorządu.

2. 
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Zgodnie z definicją normatywną z art. 126 ufp, podstawą prawną 
udzielenia dotacji z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego musi być zawsze przepis prawa publicznego zawarty 
w ustawie bądź w umowie międzynarodowej. W przypadku braku tego 
rodzaju podstaw nie jest możliwe, aby w miejsce dotacji organ – jako 
reprezentant osoby prawnej (Skarbu Państwa lub samorządu terytorial-
nego) – udzielał darowizny ogólnej lub darowizny z poleceniem na pod-
stawie art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Właśnie fakt zamieszczenia w prawie 
publicznym przepisów o wydatkach transferowych (w tym o dotacjach) 
jest dowodem na brak podstaw do udzielania ze środków publicznych 
darowizny pieniężnej. 

Druga i nie mniej kluczowa cecha dotacji, jako jej „szczególne rozli-
czenie”, to dostarczenie przez beneficjenta dowodów jej wykorzystania 
– zgodnego z jej przeznaczeniem – oraz dokonanie przez jednostkę ob-
sługującą organ szczególnych czynności w zakresie jej rozliczenia. Cechy 
powyższe, a także właściwa dla zwrotu dotacji egzekucja administracyj-
na, wraz ze szczególną odpowiedzialnością prawną organu i beneficjenta, 
uzasadniają wniosek, że poza przypadkami wynikającymi z przepisów 
prawa publicznego organ administracji rządowej lub jednostka samorzą-
du terytorialnego (dalej: JST) nie może bez oparcia na wyraźnych prze-
pisach prawa określonemu wydatkowi budżetowemu nadawać formy 
dotacji.

Struktura prawa dotacyjnego

Przepisy prawne dotyczące dotacji stanowią specyficzny element prawa 
regulującego wydatki publiczne. Dla celów porządkowych zasadne jest 
nazywać je „prawem dotacyjnym” (czy np. „prawem o dotacjach”). Takie 
określenie ułatwia porządkowanie i strukturyzację ogółu przepisów do-
tacyjnych, jak również może być pomocne na etapie stosowania prawa 
i tworzenia prawa traktującego o dotacjach.

Z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią poszczególne przepisy prawa 
dotyczącego dotacji, należałoby przyjąć, że na prawo dotacyjne w zakre-
sie dotacji udzielanych z budżetu państwa i z budżetu JST składają się trzy 
grupy norm: 
§ część ogólna prawa dotacyjnego,
§ tytuły dotacyjne,
§ przepisy wspólne.

2. 
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Przepisy ogólne zawierają definicję dotacji jako takiej oraz definicje 
trzech rodzajów dotacji (dotacji celowej, dotacji przedmiotowej i dota-
cji podmiotowej). Drugim elementem przepisów prawa dotacyjnego są 
przepisy szczególne ustaw lub, co zakłada ustawa, przepisy umów mię-
dzynarodowych, które zawierają właściwe „tytuły dotacyjne”. Pod poję-
ciem „tytuł dotacyjny” proponuję rozumieć nie tyle podstawę prawną 
do posłużenia się określoną dotacją, ile również przepisy określające jej 
wysokość, sposób i tryb udzielenia, jej przeznaczenie oraz sposób i tryb 
rozliczania.

Część trzecia to przepisy wspólne, znajdujące zastosowanie lub mo-
gące znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdej dotacji, której udzie-
lono na podstawie przepisu – tytułu dotacyjnego. Przepisy te obejmują 
między innymi:
§ regulacje z art. 53 i 54 ufp, które znajdą zastosowanie na poziomie 

organu (tj. donatora, dysponenta) w fazie uruchamiania wydatków 
na dotację i w fazie rozliczania dotacji;

§ właściwe do klasyfikowania wydatków dotacyjnych podziałki z roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w spra-
wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),

§ właściwe dla ewidencjonowania operacji zaciągnięcia zobowią-
zania, wypłaty dotacji i zaksięgowania rozliczenia – przepisy roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżeto-
wych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 289),

§ przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji i dochodzenia jego 
wykonania (windykacji) przez organ z art. 168 i 169 oraz art. 251 
i 252 ufp,

§ przepis art. 64 w zw. z art. 60 pkt 1 ufp dotyczący zasad udziela-
nia ulg w spłacie należności budżetu z tytułu zwrotu dotacji, wraz 
z dodatkowo stosowanymi przepisami prawa pomocy publicznej 
wówczas, gdy udzielanie ulgi jest pomocą publiczną w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.j.: 
Dz.Urz. UE C Nr 115 z 9.5.2008 r.),

§ związane z sankcjami z tytułu naruszenia niektórych norm prawa 
dotacyjnego – przepisy art. 8 i 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168) oraz art. 82 ustawy z dnia 10 wrze-

3. 
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śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze 
zm.),

§ przewidujące umowę o udzielenie dotacji celowej uzupełniają-
cą niekompletne przepisy tytułu dotacyjnego – przepisy art. 150 
i art. 250 ufp,

§ odnoszący się do dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa obo-
wiązek prowadzenia przez jej beneficjenta odrębnej ewidencji księ-
gowej środków z dotacji celowej (art. 152 ust. 1 ufp).

Omówienie zarysowanej powyżej struktury prawa dotacyjnego, ze 
względów porządkowych, najdogodniej jest rozpocząć od omówienia ty-
tułów dotacyjnych. 

Tytuły dotacyjne 

Najliczniejszą grupą unormowań prawa dotacyjnego są właściwe ty-
tuły dotacyjne. Chodzi tutaj nie tylko o przepis wyrażający podstawę 
prawną do udzielania określonej dotacji, ale również niejako o „resztę” 
regulacji kształtującej tę dotację, oczywiście z wyłączeniem ww. przepi-
sów wspólnych wszystkim dotacjom. Przepisy te zawarte są w ustawach 
szczególnych prawa administracyjnego oraz w niektórych przepisach 
ufp (np. podstawa prawna umożliwiająca udzielanie dotacji celowej-in-
westycyjnej dla samorządowego zakładu budżetowego z art. 15 ust. 3 
pkt 3 ufp). Niektóre z przepisów ustawowych zawierają delegacje do 
wydania rozporządzeń wykonawczych, w tym niekiedy aktów prawa 
miejscowego. Normy z aktów wykonawczych wraz z właściwą dla dota-
cji ustawą również składają się na tytuły dotacyjne. Przykładem są do-
tacje z budżetu JST na wspieranie rewaloryzacji zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków udzielane na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1446 ze zm.) oraz uchwały prawa miejscowego określającej zasady 
i tryb ich udzielania. 

Przepisy ustaw i aktów wykonawczych (z jednoczesnym posiłkowa-
niem się definicją dotacji z art. 126, 127, 130 i 131 ufp) umożliwiają usta-
lenie beneficjenta, ustalenie przeznaczenia dotacji, wysokości oraz zasad 
i trybu udzielania i rozliczania dotacji.

Warte odnotowania jest to, że w art. 150 i art. 250 ufp zamieszczono 
przepisy wspólne dotacjom celowym, jakie pełnią rolę pomocniczą, na 
wypadek gdyby w przepisie – tytule dotacyjnym nie zawarto regulacji 
kompletnych. Wówczas kwestie przeznaczenia dotacji celowej, terminu 
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jej przekazania oraz sposobu i terminu rozliczenia określa organ w umo-
wie zawieranej z beneficjentem dotacji celowej7.

Wśród tytułów dotacyjnych zawartych bezpośrednio w ustawie o finan-
sach publicznych istotną rolę pełni zapis art. 221. W praktyce przepis bu-
dzi szereg kłopotów interpretacyjnych. Generalnie ustawodawca reguluje 
pewną konstrukcję ogólną, model udzielania dotacji celowej na sfinanso-
wanie zadania JST, które samorząd zleca podmiotowi spoza sektora finan-
sów publicznych i niedziałającemu w celu osiągania zysku. Przepis art. 221 
w ust. 1 ufp formułuje tutaj podstawę dotacji, która służy finansowaniu 
realizacji ustawowych zadań samorządu – przekazanych podmiotowi trze-
ciemu (spoza administracji). Zadania samorządu określa ustawodawstwo 
szczególne. Co wymaga jednak podkreślenia, w przepisie art. 221 ufp nie 
idzie o zlecenie ustawowych zadań samorządu tak, aby beneficjent stawał 
się elementem administracji publicznej. Konstrukcja zlecenia zadania 
sprowadza się w istocie do powierzenia realizacji projektu (działania lub 
przedsięwzięcia celu publicznego), którego realizacja przez beneficjenta 
doprowadzi po stronie samorządu do wykonania ciążących na nim zadań 
ustawowych (np. z zakresu upowszechniania kultury narodowej). Po zary-
sowaniu ogólnej konstrukcji zlecania zadań JST w zapisie art. 221 ust. 2 ufp 
dochodzi do odesłania do właściwego tytułu dotacyjnego, jaki mieści się 
dopiero w przepisach art. 11–19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. 
– dalej: udppiw). W przepisie art. 4 ust. 1 udppiw określono katalog celów 
publicznych, w zakresie których administracja ich realizację może zlecać i fi-
nansować dotacją celową. Poza powyższym odesłaniem z ust. 1 art. 221 ufp, 
w dalszej części przepis art. 221 ufp zawiera samodzielny już tytuł dotacyj-
ny, umożliwiający samorządowi zlecanie tych jego zadań, które nie są objęte 
katalogiem z art. 4 udppiw (np. zadania z zakresu promocji danego samo-
rządu). Zleca się je i dotuje z zastosowaniem art. 221 ust. 2 ufp i z uwzględ-
nieniem przepisów z uchwały prawa miejscowego z art. 221 ust. 4. W prze-
pisie art. 221 ust. 3 zamieszczono regulację wspólną dla tytułu dotacyjnego 
udppiw i tytułu z art. 221 ust. 2 ufp, którą ustawodawca określił podstawowe 
składniki (essentialie) umowy o dotację na zadanie zlecone. 

7 Przykładem zastosowania art. 250 ufp jest zawieranie tego rodzaju umowy 
o dotację celową między JST, jako organizatorem a macierzystą instytucją kultury. 
Przepis art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) przewiduje, że 
organizator może udzielić instytucji kultury dotacji celowej na inwestycję oraz dota-
cji celowej na realizację określonych zadań. Dzięki przepisowi art. 150 i art. 250 ufp 
możliwe jest uruchamianie tego rodzaju dotacji celowych dla państwowej instytucji 
kultury i samorządowej instytucji kultury, gdyż zawierana umowa organu z benefi-
cjentem uzupełnia regulację z ww. ustawy o niezbędne elementy dla powstania sto-
sunku prawno-finansowego. 
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Opisane powyżej przykłady tytułów dotacyjnych nie obejmuje wszyst-
kich tytułów funkcjonujących w obecnie obowiązującym prawie. Pod-
kreślenia jednak wymaga to, że liczba podstaw prawnych do udzielania 
dotacji stanowi zawsze zbiór zamknięty, który ustawodawca poszerza 
o nowe tytuły lub pomniejsza. Przedstawiane (przykładowo) tytuły dota-
cyjne nie obejmują zatem całości.

Definicje dotacji 

W art. 126 ufp wyrażono prawną definicję dotacji, jako wydatku publicz-
nego. Z kolei w art. 127, art. 130, art. 131 zawarto definicję i zarazem roz-
różnienie dotacji na trzy ich rodzaje: dotacje celowe, dotacje przedmio-
towe, dotacje podmiotowe. Polskie prawo zna zatem tylko trzy odrębne 
od siebie rodzaje dotacji8. Odmiennie od tego podziału nauka finansów 
rozróżnia dotacje w oparciu o kryteria dychotomiczne wydzielając w ten 
sposób m. in: dotacje ogólne i odrębne od nich dotacje celowe oraz dota-
cje przedmiotowe i odrębne dotacje podmiotowe. Pojęcia nauki i pojęcia 
z ustawy o finansach publicznych mają odmienne od siebie znaczenia. 
Znaczenie każdej z trzech rodzajów dotacji z ustawy o finansach publicz-
nych w najmniejszym stopniu nie pokrywają się z tak samo brzmiący-
mi pojęciami, które nauka finansów publicznych stosuje dla podziałów 
i charakterystyki dotacji występujących w systemach prawnych współ-
czesnych państw. 

Ogólna definicja dotacji

Podstawa prawna udzielania dotacji
W aktualnym stanie prawnym ogólną definicję dotacji zawiera art. 126 
ufp, według którego „Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na 

8 Z orzecznictwie ostatnich lat zdarzało się niejednokrotnie, że sądy administra-
cyjne nazywały dotacje z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotacjami pod-
miotowo-celowymi. Praktyce takiej przeciwstawił się Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. (II GSK 1482/12) przypominając, że polskie prawo 
rozróżnia tylko trzy odmienne od siebie rodzaje dotacji. Zdaniem NSA ww. dotacje 
z ustawy o systemie oświaty noszą w pełni cechy dotacji podmiotowej z art. 131 ufp 
i w najmniejszym stopniu nie wypełniają cech dotacji celowej.
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podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodo-
wych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”.

W świetle art. 126 ufp, podstawą prawną udzielenia dotacji z budżetu 
lub funduszu celowego może być wyłącznie przepis ustawowy albo prze-
pis umowy międzynarodowej. Przepisem ustawowym, jako podstawą do-
tacji, może być przepis „ustawy odrębnej” (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ufp) 
bądź przepis szczególny ufp. 

Dopuszczona w art. 126 ufp możliwość wyprowadzania tytułów dota-
cyjnych za pomocą umów międzynarodowych (w tym za pomocą prze-
pisów prawa Unii Europejskiej) wynika z normy konstytucyjnej okre-
ślającej źródła prawa (art. 87 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP). Co jednak 
wymaga podkreślenia, pod aktualnym stanem prawnym Rzeczpospolita 
Polska nie jest sygnatariuszem takich umów międzynarodowych, któ-
re wyrażałyby bezpośrednio tytuł prawny umożliwiający posłużenie się 
dotacją ze środków budżetu państwa lub budżetu JST. Należy przy tym 
odnotować, że akty normatywne Unii Europejskiej stosuje się do takich 
dotacji, które udzielane na podstawie prawa krajowego stanowią zarazem 
„pomoc publiczną” w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej. Jednak w takich przypadkach prawo UE nie stano-
wi bezpośredniej podstawy do udzielania dotacji dla przedsiębiorcy, ale 
działając równolegle z prawem polskim ogranicza przeznaczenie pomocy 
publicznej otrzymanej przez beneficjenta oraz wprowadza dodatkowe re-
gulacje związane z trybem udzielania pomocy.

Przeznaczenie jako kluczowa cecha dotacji
Aktualna definicja dotacji z art. 126 ufp uwypukla powiązanie dotacji 
ze wspólnym wszystkim trzem rodzajom dotacji ich „przeznaczeniem” 
i „rozliczaniem”. Dotacje według art. 126 ufp są przeznaczone na finan-
sowanie lub dofinansowanie realizacji zadania publicznego. Właściwe 
dotacjom „przeznaczenie” odróżnia dotacje od subwencji, nazywanych 
niekiedy w doktrynie dotacjami ogólnymi9. Właśnie ze względu na 
„przeznaczenie dotacji” prawo wyróżnia trzy rodzaje dotacji. Dlatego, 
co do zasady, każda dotacja konstruowana przez ustawodawcę i uzupeł-
niana aktami wykonawczymi do ustawy musi mieć jednoznacznie do-

9 Por. T. Dębowska-Romanowska, Zagadnienia prawne wydatków publicznych na 
rzecz osób trzecich, Łódź 1993 r., s. 43 i n. Subwencja jest otrzymywanym od państwa 
dochodem ogólnym, z którym prawo nie wiąże żadnego konkretnego przeznaczenia. 
Należy jednak zaznaczyć, że polski ustawodawca nie zawsze konsekwentnie stosuje 
pojęcia „dotacja” i „subwencja”. Na przykład: wydatek transferowy z budżetu państwa 
z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.), który rekompensuje samorządowi utracone 
dochody, jest nazywany dotacją, pomimo że prawo nie wiąże z nim jakiegokolwiek 
„przeznaczenia” immanentnego dla każdego z trzech rodzajów dotacji. 

4.2.
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określone jej przeznaczenie wraz z miarodajnym dla tego przeznacze-
nia wskazaniem danych finansowych, którymi beneficjent rozlicza się 
z wykorzystania dotacji – zgodnego z jej przeznaczeniem10. Wyrazem 
domknięcia ogólnej konstrukcji dotacji są wspólne dotacjom przepisy 
art. 168 i art. 169 ufp oraz art. 251 i art. 252 ufp, które zakładają zwrot 
dotacji niewykorzystanej oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z jej przeznaczeniem. 

Dotacje celowe

Definicję dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa zawiera art. 127 
ufp. Posiłkowo definicję dotacji celowych z budżetu państwa praktyka 
stosuje dla wykładni prawa dotyczącego dotacji celowych udzielanych 
z budżetu JST. Ich istotą jest przekazanie beneficjentowi środków pie-
niężnych przeznaczonych na sfinansowanie (lub dofinansowanie) kon-
kretnego zadania (celu lub przedsięwzięcia), w wyniku czego beneficjent 
poniesie wydatki, o których wysokości i strukturze rodzajowej decyduje 
zazwyczaj organ udzielający dotacji. Przykładem są powołane wcześniej 
dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
dotacje z budżetu państwa dla JST na zadania zlecone samorządom, do-
tacje z art. 73–78 i art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami. 

W zasadzie przeważająca część zawartych w aktualnym prawie tytu-
łów dotacyjnych polski ustawodawca formułuje w postaci właściwej dla 
dotacji celowych. Najczęściej dotacje celowe w ostatnich latach przyjmu-
ją formę dotacji udzielanych fakultatywnie, bądź dotacji wymagających 
zaangażowania od beneficjenta jego środków własnych. Ma to uzasad-
nienie w powolnym odstępowaniu od posługiwania się dotacjami pod-
miotowymi (czyli dotacjami na dofinansowanie jakichkolwiek wydatków 

10 Przykładem braków w ustawowej konstrukcji dotacji są dotacje dla szkół 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe z art. 80 ust. 8–9 i art. 90 ust. 8–9 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.). Typowe dotacje oświatowe (podmiotowe) z ustępów art. 80 i art. 90 po-
przedzających te przepisy mają jednoznacznie uregulowane przeznaczenie (ust. 3d 
art. 80 i art. 90) wraz z odesłaniem do prawa miejscowego regulującego rodzaj da-
nych, jakimi beneficjent rozlicza się z wykorzystania dotacji oświatowych (ust. 4 
art. 80 i art. 90). Tymczasem dla ww. dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe nie 
określono ich przeznaczenia i zasad rozliczania wydatkami związanymi z ich prze-
znaczeniem. Czyni to je de facto dotacjami ogólnymi w rozumieniu nauki finansów 
publicznych. Braki pod znakiem zapytania stawiają zaliczanie ww. dotacji do dotacji 
jako takich w rozumieniu art. 126 ufp. Dotacje te nie spełniają również cech z de-
finicji dotacji celowej (art. 127 ufp), dotacji przedmiotowej (art. 130 ufp) i dotacji 
podmiotowej (art. 131 ufp).
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statutowych beneficjenta), a zarazem w niechęci prawodawcy do ustalania 
obiektywnych kosztów świadczenia usług publicznych dofinansowywa-
nych dotacją przedmiotową. 

Dotacje przedmiotowe

W definicji legalnej dotacji przedmiotowej (inaczej: produktowej) 
w art. 130 ust. 1 i art. 219 ufp uwypukla się jej przeznaczenie na kom-
pensatę kosztów świadczenia ustawowo określonej usługi publicznej lub 
kosztów wytwarzania określonych w ustawie wyrobów. Analiza szczegó-
łowych tytułów prawnych skłania do wniosku, że dotacja przedmiotowa 
z woli ustawodawcy może być udzielona wówczas, gdy wpływy z usługi 
nie pokrywają pełnych kosztów jej wytworzenia lub gdy usługę publiczną 
podmiot świadczy nieodpłatnie. W ślad za tym idzie dopłata do kosztów 
jednostkowych usługi.

Przykładem jest dopłata dla samorządowego zakładu budżetowego 
z tytułu różnicy między ceną korzystania z basenu gminnego a pełny-
mi kosztami usługi z art. 14 pkt 7 i art. 15 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 219 
ufp. Inny przykład to dotacja przedmiotowa udzielana z budżetu państwa 
w sytuacjach zwolnień lub ulg w opłatach za usługi pocztowe dla opera-
tora świadczącego usługi pocztowe z art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529). 

Dotacje podmiotowe

Trzecim rodzajem dotacji, zamykającym ich katalog, są dotacje pod-
miotowe definiowane w art. 131 ufp. Przepisy ufp nie zawierają tytułów 
umożliwiających udzielanie dotacji podmiotowych, ale zwierają je prze-
pisy odrębne. Według art. 131 ufp dotacja podmiotowa stanowi środki 
dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie między-
narodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie jego działalności 
bieżącej określonej w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej. 
Zaznaczyć przy tym należy, że przepis art. 218 ufp w zakresie udziela-
nych z budżetu JST dotacji podmiotowych przewiduje, iż udzielanie do-
tacji podmiotowej w samorządach nie może wynikać z przepisu prawa 
międzynarodowego. Przykładem dotacji podmiotowych są dotacje dla 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne szkół, przedszkoli, 
placówek oświatowych z art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dotacje dla 
spółek wodnych udzielane z budżetu państwa na podstawie art. 164 ust. 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) 
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oraz dotacje dla instytucji zrzeszających mniejszości narodowe z art. 18 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 573).

Wyjątkowy charakter dotacji podmiotowej wynika z faktu, że typowe 
dla niej „ogólne przeznaczenie” i krąg jej beneficjentów określa ustawa lub 
prawo międzynarodowe. Innymi słowy, każdorazowo w przepisie kon-
kretnego tytułu dotacyjnego uściślona jest dotowana „działalność bieżą-
ca” beneficjenta i tylko wydatkami z nią związanymi beneficjent będzie 
mógł rozliczając wykorzystanie dotacji podmiotowej. W konsekwencji 
rozliczenie dotacji podmiotowej to uprawdopodobnienie, że beneficjent 
wykorzystał ją na dofinansowanie do swojej działalności bieżącej, czego 
dowodem są konkretnie poniesione na nią wydatki. Co również wymaga 
podkreślenia, dotacja podmiotowa niewykorzystana, jak każda dotacja, 
podlega zwrotowi do budżetu na zasadach z art. 168 i art. 251 ufp.

Beneficjentowi korzystającemu z dotacji podmiotowej problemów na-
stręcza lapidarność określenia z art. 131 ufp, gdzie mowa o jej przezna-
czeniu „na działalność bieżącą”. Pojęcie „działalność bieżąca” nie zostało 
wprost zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Ze względu na 
brak wyraźnego wyjaśnienia, pojęcie „działalność bieżąca” nie jest tożsa-
me ze stosowanym w ustawie pojęciem „wydatki bieżące”, które obejmują 
określoną kategorię wydatków jednostek budżetowych (innych niż wydat-
ki majątkowe). Oczywiście, w planowaniu budżetowym dotacja podmio-
towa udzielana beneficjentowi z budżetu państwa lub budżetu JST zawsze 
jest wydatkiem bieżącym. Powyższe stawia wymagania wobec ustawodaw-
cy, aby ustanawiając tytułu dotacyjny w przypadku dotacji podmiotowych 
precyzyjnie określał działalność bieżącą, na którą się je przeznacza.

Normatywne znaczenie definicji dotacji

Definicja dotacji z art. 126 ufp oraz definicje trzech rodzajów dotacji nie 
mają charakteru naukowego, ale znaczenie normatywne. Definicje umoż-
liwiają bowiem zaliczenie określonej płatności z budżetu – jako wydatku 
transferowego dokonywanego na podstawie przepisu prawnego – do do-
tacji jako takich. Zarazem definicje trzech rodzajów dotacji umożliwiają 
przyporządkowanie transferu, jeśli jest dotacją, do określonego rodzaju 
dotacji (celowej, podmiotowej bądź przedmiotowej). Następnie umożli-
wiają ustalenie (adekwatnie do rodzaju dotacji) szczegółowych elemen-
tów konkretnego tytułu dotacyjnego, czyli:
§ kto jest beneficjentem,
§ na co dotacja jest przeznaczona i do kiedy można nią dysponować,
§ kto (jaki organ) jako donator jest właściwy do udzielania tego typu 

dotacji,
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§ w jakim trybie dotacja jest przyznawana i wypłacana beneficjen-
towi,

§ w jaki sposób, jakimi danymi i w jakim terminie beneficjent rozlicza 
się przed organem z wykorzystania dotacji.

Przykładem zastosowania norm definicji jest dotacja opisana ogól-
nikowo w art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.). Według 
powołanego przepisu JST mogą przekazywać ochotniczym strażom 
pożarnym środki finansowe w formie dotacji. Z materiałów dokumen-
tujących przebieg procesu uchwalenia noweli ww. ustawy wynika, że 
zamiarem ustawodawcy nie było odesłanie do już istniejących tytu-
łów dotacyjnych w oparciu o które ochotniczej straży pożarnej można 
udzielić dotacji z art. 13–19a ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad za-
bytkami, czy dotacji z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm). Norma z art. 32 
ust. 3b wyraża samodzielny tytuł dotacyjny. Analizując przepis kolejno 
stwierdzamy, że dotacja przewidziana w przepisie nie spełnia cech do-
tacji przedmiotowej (brak wskazania stawek jednostkowych), ani cech 
dotacji podmiotowej (nie określenie dotowanej działalności bieżącej). 
W konsekwencji wnioskujemy, że przepis wyraża podstawę prawną do 
udzielania dotacji celowej. Uznanie, że mamy do czynienia z dotacją 
celową, a zarazem stwierdzenie niekompletności regulacji, powoduje 
zastosowanie dyspozycji z art. 250 ufp, w efekcie czego to w umowie 
doprecyzuje się przeznaczenie dotacji celowej, termin i sposób jej prze-
kazania, sposób i termin rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzy-
stanych środków do budżetu JST.

W analogiczny sposób przepisy–definicje znajdują zastosowanie do 
interpretacji wyrażających dotacje oświatowe przepisów art. 80 i 90 usta-
wy o systemie oświaty. Przepisy nie określają wprost rodzaju tych dotacji. 
Niemniej dotacje oświatowe dla szkół, przedszkoli lub placówek są do-
tacjami podmiotowymi w rozumieniu art. 131 ufp, ponieważ przepisy 
określają ich beneficjenta i działalność bieżącą na którą dotacja jest prze-
znaczona. 

Należy podkreślić w tym miejscu, że brak norm–definicji powodo-
wałby, że każda przewidziana w przepisach szczególnych dotacja byłaby 
samodzielnym rodzajem dotacji, co zobowiązywałoby ustawodawcę do 
zawierania w tytule prawnym znacznie obszerniejszej regulacji niż w do-
tychczasowych przepisach. Innymi słowy, byłoby tyle liczonych już na 
setki rodzajów dotacji, ile w prawie zawarto tytułów dotacyjnych. Tym-
czasem prawo przewiduje tylko trzy rodzaje dotacji.

5. 
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Przepisy wspólne dotacjom

Grupę norm prawa dotacyjnego nazwaną „przepisami wspólnymi” sta-
nowią te przepisy ufp i przepisów odrębnych, które znajdują zastosowa-
nie w fazie planowania oraz udzielania i rozliczania dotacji, jak również 
przepisy, które mogą znaleźć niekiedy zastosowanie, jeśli dotacja podlega 
zwrotowi lub gdy doszło do naruszenia norm prawa dotacyjnego (od-
powiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność karna skarbowa). Za-
mieszczenie tych przepisów w systemie prawnym powoduje, że kwestii 
w nich normowanych ustawodawca nie musi za każdym razem dodat-
kowo regulować w przepisach wyrażających tytuły dotacyjne11. Poniżej 
odniosę się do niektórych tylko przepisów z tej grupy norm prawa dota-
cyjnego.

Wykonawcy budżetu JST w zakresie wydatków dotacyjnych 

Każda dotacja, aby jej udzielić, musi wywodzić się z odpowiedniego limi-
tu na wydatki dotacyjne zamieszczonego w budżecie JST. Budżet nie jest 
jeszcze pełnym upoważnieniem do posługiwania się dotacjami. Zapla-
nowane w nim dochody i wydatki, celem ich wykonania, przenoszone są 
następnie do planów finansowych jednostek budżetowych danego samo-
rządu (art. 249 ufp). Tam dokonuje się właściwe pozyskiwanie dochodów 
oraz związane z wydatkami zaciąganie zobowiązań (w tym zawieranie 
umów o dotację) i wypłaty dotacji. 

Według art. 249 ust. 4 ufp wyłącznie w planie finansowym urzędu JST 
(w tym starostwa) należy ujmować wszystkie dotacje zaplanowane w wy-
datkach budżetu. Jedynym odstępstwem jest możliwość zamieszczenia 
dotacji związanych z realizacją programów operacyjnych w planach jed-
nostek budżetowych samorządu województwa (innych niż urząd mar-
szałkowski). Przepis art. 249 ust. 4 ufp powoduje, że o ile prawnie możliwe 
jest zawieranie umowy o dotację przez inne niż urząd jednostki budże-
towe, o tyle zawsze w gestii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz 
starosty i marszałka (albo upoważnionego pracownika urzędu z art. 53 
ufp) pozostanie zarówno wypłata, jak i rozliczenie wszystkich dotacji 
z budżetu JST, w tym dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej,  

11 Co do zasady, o zwrocie dotacji do budżetu JST stanowią przepisy art. 251 
i art. 252 ufp. Poza czterema tam przewidzianymi sytuacjami, gdy ustawodawca na-
kłada obowiązek zwrotu dotacji, w przepisie art. 253 ufp zawarto odesłanie, w świetle 
którego w przepisach ustaw szczególnych mogą zostać zawarte inne jeszcze dodat-
kowe przesłanki powodujące powstanie obowiązku zwrotu dotacji do budżetu JST 
– odrębne w stosunku do sytuacji opisanych w art. 251 i 252 ufp.
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dotacji na wspieranie zatrudnienia oraz dotacji z ustawy o systemie 
oświaty. Jednostki specjalistyczne obsługi oświaty, instytucje pomocy 
społecznej czy administracja zatrudnienia nie mogą zajmować się udzie-
laniem i rozliczaniem dotacji, co zmusza pracowników urzędów JST do 
dypsonowania specjalistyczną wiedzą na temat ustaw, których nie reali-
zuje urząd, a wcześniej wymienione jednostki specjalistyczne. 

Rozliczanie dotacji – jako czynności beneficjenta i donatora

Zgodnie z definicją zawartą w art. 126 ufp od innych wydatków budże-
towych dotacje odróżniają się szczególnymi zasadami ich rozliczania. 
Rozliczanie to zarówno czynność beneficjenta, jak i czynności kontrolne 
i decyzyjne organu (donatora).

Choć jest to cecha wspólna dotacjom, to w przepisach prawa finanso-
wego brak jest regulacji ogólnej (wspólnej) normującej zasady rozliczania 
dotacji przez beneficjenta, których punktem odniesienia byłyby wszyst-
kie rodzaje dotacji budżetowych. 

Czynności beneficjenta w zakresie rozliczania dotacji wyrażone zo-
stają w przepisach ustaw stanowiących podstawy prawne udzielania 
poszczególnych dotacji, w przepisach aktów wykonawczych do tych 
ustaw albo w umowach o dotację. Jako szczególne dla systemu prawne-
go uznać należy wcześniej wskazane rozwiązania z przepisów art. 150 
i art. 160 ufp, według których w przypadku niezamieszczenia w przepi-
sach szczególnych treści dotyczących rozliczania dotacji celowych prze-
pisy ufp nakazują zawieranie umów uściślających wymienione kwestie 
podstawowe. 

Typowe rozliczenie w organie dotacji wypłaconej ma na celu skontro-
lowanie i ustalenie: 
§ czy beneficjent był uprawniony do otrzymania dotacji?
§ czy dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem? 

oraz
§ czy wysokość wypłaconej kwoty dotacji była prawidłowa?
§ czy i w jakiej kwocie organ powinien dopłacić beneficjentowi albo 

beneficjent zwrócić środki organowi?
Oprócz czynności beneficjenta, rozliczanie dotacji stanowi również 

o grupie obowiązków organu, który jej udzielił. Niezatwierdzenie roz-
liczania dotacji przez organ traktowane jest jako naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 168). Przepis art. 8 pkt 3 powołanej ustawy jako narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych traktuje również nieustalenie kwoty 
dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. 

5.2. 
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Czynności rozliczeniowe po stronie organu obejmują sprawdzenie 
i weryfikację dokumentów rozliczeniowych przedstawionych przez be-
neficjenta oraz dalsze czynności wewnętrzne w jednostce budżetowej 
obsługującej udzieloną dotację. Po czynnościach sprawdzających musi 
zapaść rozstrzygnięcie w postaci akceptacji (zatwierdzenia) przedsta-
wionego rozliczenia dotacji. Skoro jest to czynność z zakresu gospodar-
ki finansowej, właściwy do jej dokonania jest kierownik jednostki bu-
dżetowej (z art. 53 ust. 1 ufp) lub pracownik upoważniony na zasadach 
i w formie określonej w art. 53 ust. 2 ufp. Dokumenty organu dotyczące 
zatwierdzenia rozliczenia dotacji, przed rozliczeniem dotacji, powinny 
być odpowiednio asygnowane przez głównego księgowego jednostki bu-
dżetowej na podstawie art. 54 ust. 1 i 3 ufp, gdyż bez tego decyzja o rozli-
czeniu nie podlega finansowemu (wewnętrznemu) wykonaniu. Rozlicze-
nie dotacji, po uzyskaniu postaci „dowodu księgowego”, kierowane jest 
na stanowisko pracy obsługujące księgi finansowe jednostki budżetowej, 
gdzie obok związanych z dotacją zapisów o wydatku, zapisywany jest fakt 
jej rozliczenia. Odnotowane rozliczenie dotacji umożliwia zamknięcie 
księgowe roku budżetowego – „na zero”, albo z przypisem należności do 
zwrotu do budżetu, albo ze zobowiązaniem wyrównania dotacji wypła-
conej do kwoty należnej (dopłata do dotacji często występuje w praktyce 
dotacji udzielanych corocznie prywatnym przedszkolom z art. 80 ust. 2 
i 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty).

Zwrot dotacji do budżetu (windykacja obowiązku)

Prawo dotacyjne swoją regulacją obejmuje również kwestie związane 
z obowiązkiem zwrotu dotacji. Zwrot dotacji dokonuje się bądź to w fazie 
rozliczania dotacji, bądź nawet po pozytywnym jej rozliczeniu (bez zwro-
tu), gdy organ w wyniku późniejszych czynności kontrolnych poweźmie 
wiadomość, że dotacja lub jej część podlega zwrotowi. 

Zagadnienia prawne zwrotu dotacji w ufp obejmują określenie: 
1)  przesłanek powodujących powstanie obowiązku zwrotu dotacji do or-

ganu, 
2)  sposobów obliczania odsetek (jak od zaległości podatkowych) z tytułu 

zwrotu dotacji, 
3)  kwestię dochodzenia przez organ wykonania ww. świadczeń pienięż-

nych (windykacja obowiązku zwrotu dotacji).
Regulację samego obowiązku zwrotu dotacji do budżetu zawar-

to odpowiednio w art. 168 i 169 ufp (dotacje z budżetu państwa) oraz 
w art. 251 i 252 ufp (dotacje z budżetu JST). Powołane przepisy określają 
również zasady naliczania odsetek od zwracanej kwoty – jak od zaległości 
podatkowych. Okolicznościami powodującymi powstanie po stronie  
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beneficjenta obowiązku zwrotu dotacji, a po stronie organu – obowiązek 
dochodzenia zwrotu dotacji – są:
§ niewykorzystanie (w całości lub w części) dotacji,
§ otrzymanie dotacji nienależnej w całości,
§ otrzymanie dotacji w części w wysokości wyższej niż wynikająca 

z prawidłowego obliczenia,
§ wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
Jak wynika z art. 253 ufp, cztery sytuacje powodujących zwrot dota-

cji, w przypadku dotacji z budżetu samorządu, mogą zostać uzupełnione 
o inne jeszcze przesłanki dla powstania obowiązku zwrotu dotacji, jakie 
wynikać mogą z przepisów szczególnych. Jak na razie ustawodawca w prze-
pisach szczególnych nie przewidział dodatkowych jeszcze okoliczności dla 
zwrotu dotacji do budżetu JST, odrębnych od zasad z art. 251 i 252 ufp.

Przepis art. 169 ust. 6 ufp, odnoszący się do dotacji z budżetu państwa, 
zawiera podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej ustalają-
cej kwotę, którą beneficjent ma zwrócić do budżetu państwa, oraz datę, 
od której naliczane są odsetki. Decyzja o zwrocie, po jej uprawomocnie-
niu, stanowi tytuł wykonawczy umożliwiający uruchomienie wobec be-
neficjenta egzekucji administracyjnej. 

Niestety w zakresie dotacji z budżetu samorządu nie zawarto analo-
gicznej podstawy prawnej do wydania decyzji windykacyjnej. Podstawa 
prawna wyprowadzana jest posiłkowo z przepisu art. 61 ufp, jednak jego 
treść literalna świadczy, że ustawodawca zawarł w nim jedynie normę 
o właściwości organów do wydawania decyzji, nie zaś normę kompeten-
cyjną określającą treść decyzji windykacyjnej, jak z art. 169 ust. 6 ufp. 
Niewątpliwie art. 61 reguluje właściwość organów rządowych i samorzą-
dowych w sprawach załatwianych decyzjami administracyjnymi, których 
materię określa ustawa – czyli: decyzją o umorzeniu obowiązku zwrotu 
dotacji (art. 64 ufp) i decyzją o pobraniu zwrotu dotacji w drodze po-
trącenia z należności JST na rzecz zobowiązanego (art. 63 ufp). Innych 
„spraw administracyjnych” niż kwestie decyzji w zakresie ulg i potrąceń 
nie sposób z niego wyprowadzać. 

Udzielanie ulg w zakresie zobowiązań z tytułu zwrotu dotacji

Jeśli kwota dotacji do zwrotu stanowi należność budżetu, to zobowią-
zanie beneficjenta do zwrotu dotacji podlega dochodzeniu ze stro-
ny organu, gdyż niedochodzenie tego rodzaju należności budżetowej 
sankcjonowane jest odpowiedzialnością z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wśród 
właściwych należnościom z tytułu dotacji przepisów art. 60 pkt 1– art. 67 
ufp zawarto również regulację umożliwiającą udzielanie ulgi w spłacie 
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tego rodzaju zobowiązania. Według art. 64 ufp na wniosek beneficjenta 
organ (z art.  61 ufp) może udzielić ulgi rodzajowo określonej, jak ulga 
z art. 55 ufp – powodującej umorzenie zobowiązania, rozłożenie na raty, 
bądź przesunięcie terminu zapłaty. Ulga zamyka lub zawiesza dochodze-
nie zobowiązania od beneficjenta stanowiącego dochód budżetu państwa 
lub budżetu JST.

Podsumowanie

Przedstawiona struktura prawa dotacyjnego nie została zapisania w wy-
raźnych przepisach ją ustalających. Jej istnienia de lege lata można na-
tomiast dowieść w wyniku analizy ustawodawstwa z tam występującym 
porządkiem trzech rodzajów przepisów prawa o dotacjach. Opisana 
struktura umożliwia ustalenie zasad ogólnych prawa dotacyjnego, jakie 
ułatwiają interpretację aktualnych przepisów dotyczących dotacji oraz 
umożliwiają prawidłowe budowanie nowych przepisów – tytułów dota-
cyjnych. Wnioski z analizy prawa dotacyjnego dowodzą występowania 
w nim również braków i nieścisłości, tak w przypadku niektórych tytu-
łów dotacyjnych, jak i braków w przepisach wspólnych. Naocznym tego 
przykładem jest niezamieszczenie w ustawie o finansach publicznych wy-
raźnej podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnej o zwro-
cie dotacji do budżetu samorządu. 

Na tle reform prawa samorządowego i reform prawa finansowego na-
leżałoby ponawiać postulaty podnoszone przy okazji wcześniejszych no-
welizacji trzech kolejnych ustaw o finansach publicznych, aby w ustawie 
w sposób wyraźny zapisać strukturę prawa dotacyjnego. Właściwe zgru-
powanie i uzupełnienie w jednej ustawie norm ogólnych i wspólnych do-
tacjom będzie dyscyplinować autorów nowych ustaw szczególnych, aby 
de lege ferenda wyrażali kompletne tytuły dotacyjne. Powinno to również 
spowodować poprawienie i uzupełnienie niekompletnych tytułów dota-
cyjnych w obowiązującym ustawodawstwie i aktach wykonawczych.
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Przyczyny uzyskania przez  
jednostkę samorządu  
terytorialnego nienależnej 
kwoty z tytułu udziału  
we wpływach z podatku  
dochodowego  
od osób prawnych

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1 
dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są udziały we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, 
w postaci udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych, pobierają urzędy skarbowe i odprowadzają na rachunek budżetu 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, 
w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego2.

Z treści art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego wynika, iż jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób 
prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki sa-
morządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część do-
chodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana 
do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znaj-
duje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych 
w nim osób na podstawie umowy o pracę.

1 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego, Dz.U. z 2015.513 t.j.

2 Art. 11 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydziału Prawa i Administracji 

Katedra Prawa Finansowego
http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.16

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.16


278 Monika Bogucka-Felczak

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych3, podatnicy posiadający zakłady  
(oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego in-
nej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skar-
bowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz 
załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporzą-
dzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z ty-
tułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie informacji składanych przez podat-
ników dotyczących zakładów (oddziałów) oraz liczby osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę w poszczególnych zakładach zostały określo-
ne w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rozliczeń dochodów 
z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z po-
datku dochodowego od osób prawnych. Obowiązujące formularze infor-
macji noszą oznaczenia CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia na-
leżnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z CIT i CIT-ST/A – informacja o zakładach (oddziałach). 

Na podstawie tych informacji urzędy skarbowe dokonują rozliczenia 
należnych odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego udzia-
łów w kwocie wpływów z podatku dochodowego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 4 grudnia 
2007  r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek sa-
morządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych4, rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu 
terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skar-
bowego właściwy dla podatnika, zaś rozliczenie kwoty wpływów z tytułu 
podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach po-
datników (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 wymienionego rozporządzenia naczelnik urzędu skar-
bowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których 
obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), w tym zakłady zagra-
niczne, zwane dalej „zakładami”, należne im dochody, o których mowa 
w § 2 ust. 1, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na 
podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach 
podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na ra-
chunek urzędu skarbowego.

Z kolei art. 10a ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego stanowi, iż nienależnie przekazaną jednostce samorządu tery-
torialnego kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

3 Dz.U. 2014.851 t.j.
4 Dz.U. Nr 230, poz. 1693.
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od osób prawnych, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podat-
ku potrąca się z bieżących wpływów należnych tej jednostce samorządu 
terytorialnego z tego tytułu w terminie trzech miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym dokonano rozliczenia. Stosownie do treści ust. 2 ww. 
artykułu, w przypadku niedokonania potrącenia lub zwrotu jednostka sa-
morządu terytorialnego dokonuje zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty 
w sześciu kolejnych równych ratach miesięcznych, poczynając od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym otrzymała w tej sprawie zawiado-
mienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do nienależnie otrzymanej kwoty, 
o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa5, z wyłączeniem przepisów dotyczą-
cych umarzania zaległości podatkowych, z tym że odsetki za zwłokę nalicza 
się po upływie terminu płatności ostatniej z rat, o których mowa w ust. 2. 
(art.10a ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 lit. d Instrukcji sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiącej załącznik 37 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej6 nienależnie przekazane jednostce samo-
rządu terytorialnego kwoty z tytułu udziałów we wpływach z podatków 
dochodowych naczelnicy urzędów skarbowych ujawniają w sprawozda-
niu z wykonania planu dochodów budżetowych (sprawozdanie RB – 27) 
jako „nadpłaty” wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

W tym miejscu należy zadać pytanie jakie przyczyny powodują, iż 
przekazana jednostce samorządu terytorialnego kwota, stanowiąca udział 
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jest kwotą nie-
należną, a co za tym idzie znajdzie zastosowanie art. 10a ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tym przepisem przyczyną korekty wysokości udziału jest 
przekazanie jednostce samorządu terytorialnego kwoty z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającej 
z rozliczenia rocznego wpływów z tego podatku w wysokości nienależnej.

Przyczyny te mogą potencjalnie, choć raczej wyjątkowo, leżeć po stro-
nie jednostki samorządu terytorialnego, być wynikiem ujawnienia prawa 
do nadpłaty podatku dochodowego powstałej wskutek nieprawidłowości 
samoobliczenia podatku, niewłaściwego stosowania prawa przez organy 
podatkowe, co zostało stwierdzone na gruncie postępowania odwoław-
czego lub sądowego, czy wreszcie wskutek stwierdzenia przez Trybunał 
Konstytucyjny niezgodności z konstytucją przepisów prawa podatkowego. 
Skutki powyższych sytuacji polegające na konieczności zwrotu części 

5 Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.
6 Dz.U. Nr 119 ze zm.
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wpływów z tytułu podatku stanowiącego dochód budżetu państwa mu-
szą refleksowo oddziaływać na sytuację finansową samorządów, które 
posiadają udziały we wpływach z tego źródła.

Partycypacja jednostek samorządu terytorialnego w skutkach ujawnienia 
nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, będącej następstwem 
korekty samoobliczenia podatku, stwierdzonych nieprawidłowości w pro-
cesie stosowania lub tworzenia prawa podatkowego jest konsekwencją kon-
strukcji udziału we wpływach ze źródła podatkowego tych jednostek.

Istota udziałów sprowadza się do prawa czerpania przez określony pod-
miot publicznoprawny części dochodów z podatku przyznanego inne-
mu podmiotowi prawa publicznego7. Jednostka samorządu korzystająca 
z udziału nie ma wpływu ani na kształtowanie konstrukcji tego źródła do-
chodów, ani na jego wymiar i pobór. Przeciwnie, kwestie te rozstrzygane są 
przez odpowiednie organy państwa lub inne podmioty publicznoprawne 
kształtujące i realizujące jego politykę podatkową8. Udział we wpływach 
z podatków dochodowych jednostek samorządu terytorialnego oznacza 
zatem, iż jego wysokość uzależniona będzie nie tylko od decyzji politycz-
nych władz centralnych w zakresie wysokości obciążenia podatkowego, ale 
jest także kształtowana poprzez korekty systemu tworzenia i stosowania 
przepisów prawa podatkowego, których skutki dotykają obu partnerów pu-
blicznych odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych. 

Nienależnie otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kwota udziału we wpływach ze źródła podatkowego, podlegająca korek-
cie w trybie przewidzianym w art. 10a ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, to zatem taka kwota, która została ustalona 
przed ujawnieniem się prawa do nadpłat podatku, zwolnień czy ulg, co 
zostało stwierdzone w toku właściwych procedur lub stwierdzenia nie-
zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których ustalono lub 
określono wysokość zobowiązania podatkowego.

W praktyce zdarzają się sytuacje kwalifikowania przez naczelników 
urzędów skarbowych innych zdarzeń jako tych, które skutkują przeka-
zaniem jednostce samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o któ-
rej mowa w art. 10a ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego i wykazaniem jej w sporządzanych przez nich sprawozdaniach 
RB – 27 jako nadpłaty.

Przykładem takich zdarzeń jest złożenie korekty informacji CIT-ST/A, 
czyli informacji składanych przez podatników posiadających zakłady 

7 E. Ruśkowski, M.J. Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego. Komentarz, Warszawa 2004.

8 A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samo-
rządową, Warszawa 2012.
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(oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego 
innej niż właściwa dla ich siedziby, w celu ustalenia dochodów z tytułu 
udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku do-
chodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przesądzenie o tym, czy złożenie korekty informacji CIT-ST/A prowa-
dzi do powstania nadpłaty, a co za tym idzie jednostka samorządu tery-
torialnego obowiązana jest do zwrotu nienależnie pobranej kwoty z ty-
tułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia o kilku kwestiach teoretycznych, 
w tym charakterze prawnym informacji CIT-ST i CIT-ST/A, ustalenia 
pojęcia zakładu (oddziału) przedsiębiorstwa i wreszcie wskazania, kto 
ponosi odpowiedzialność za przekazanie kwoty udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych w prawidłowej wysokości 
jednostce samorządu terytorialnego.

Ze względu na fakt, iż obowiązek składania informacji CIT-ST i CIT-
-ST/A obciąża podatników podatku dochodowego od osób prawnych, na 
wstępie przesądzić należy, czy można jej przypisać cechy i funkcje dekla-
racji podatkowej, a co za tym idzie, czy jej korekta może kreować nad-
płatę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepis art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej przyjmuje szerokie rozu-
mienie deklaracji podatkowej, które odnosi się również do zeznania po-
datkowego, wykazów oraz informacji, do których składania obowiązani 
są, na podstawie przepisów szczegółowych prawa podatkowego, podatni-
cy, płatnicy i inkasenci. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż przedmiotem deklaracji po-
datkowej mogą być następujące informacje:

1) informacje o faktach, zdarzeniach mających znaczenie dla powsta-
wania i wysokości zobowiązania podatkowego, 2) informacje o decyzjach 
(aktach woli), jakie w odniesieniu do swojego statusu podatkowoprawne-
go podjął podatnik, 3) obliczenia arytmetyczne, w szczególności oblicze-
nie kwoty podatku, 4) informacje dotyczące kwestii techniczno-organi-
zacyjnych (np. imię i nazwisko podatnika, jego NIP i adres9.

Informacja CIT-ST i CIT-ST/A jest składana przez podatników po-
datku dochodowego od osób prawnych (posiadających zakłady, od-
działy położone są na obszarze jednostki samorządu terytorialnego in-
nej niż właściwa dla siedziby podatnika), a obowiązek ten przewidują 
przepisy szczegółowe prawa podatkowego, jednak nie oznacza to, że 
posiada ona wszystkie cechy deklaracji podatkowej i pełni funkcje jej 
przypisywane.

9 C. Kosikowski, Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, [w:] J. Brolik et al., Or-
dynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013. 
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Charakter prawny tej informacji jest inny niż deklaracji podatkowej; 
jej funkcją nie jest bowiem ujawnienie kwoty zobowiązania podatkowe-
go, ale ujawnienie przez podatnika struktury przedsiębiorstwa w celu 
dokonania przez urzędy skarbowe prawidłowej dystrybucji zrealizowa-
nych wpływów ze źródła podatkowego pomiędzy właściwe samorządy. 
Informacja CIT-ST i CIT-ST/A powinna zostać przez podatnika złożona 
nawet wówczas, gdy w danym roku podatkowym lub innym okresie roz-
liczeniowym nie powstało u niego zobowiązanie podatkowego. Innymi 
słowy obowiązek złożenia takiej informacji nie jest instrumentalnym 
obowiązkiem podatnika, mającym na celu wykonanie zobowiązania 
podatkowego, lecz służy celom wskazanym powyżej. Jest to inny ciężar 
publiczny, który sprowadza się do informowania naczelników urzędów 
skarbowych o zmieniającej się strukturze przedsiębiorstwa i dla podatni-
ka jest on neutralny podatkowo.

Dla uznania dokumentu za deklarację podatkową, zarówno orzecz-
nictwo, jak i doktryna, wymaga natomiast istnienia związku pomiędzy 
danymi ujawnionymi w deklaracji, a kształtem stosunku prawnopodat-
kowego, łączącego wierzyciela i dłużnika podatkowego. 

W wyroku z dnia 24 marca 2010 r.10 Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie stwierdził, iż: „Deklaracja podatkowa jest nie tylko formą 
oświadczenia wiedzy podatnika dotyczącego faktów mających znaczenie 
dla powstania i wysokości zobowiązania podatkowego, ale także wyrazem 
woli uiszczenia zaległości podatkowej lub otrzymania zwrotu podatku. 
Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście deklaracja korygująca, 
jeżeli w złożonej uprzednio deklaracji podatnik wykazał zobowiązanie 
w wysokości mniejszej od należnej lub zażądał zwrotu nadpłaty w kwocie 
mniejszej”.

Pojęcie deklaracji, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wy-
roku z dnia 11 lutego 2009 r.11 ma charakter zbiorczy, „co pozwala uznać 
za deklarację dokument składany przez wymienione osoby, zawiera-
jący ich oświadczenia wiedzy w takich płaszczyznach, które decydują 
o powstaniu zobowiązania podatkowego, dostarczając organom podat-
kowym danych umożliwiających im kontrolę prawidłowości wywiązania 
się przez te osoby z ciążących na nich obowiązków lub koniecznych do 
wymierzenia im podatku (w przypadku zobowiązań podatkowych usta-
lanych w drodze decyzji)”.

Wobec powyższego złożenie przez przedsiębiorcę będącego osobą 
prawną informacji CIT-ST/A za lata poprzedzające, w której przedsię-
biorca wskazał na fakt istnienia zakładów na terenie innych jednostek, 
niż jednostka samorządu terytorialnego na której terenie przedsiębior-

10 I FSK 515/09.
11 I FSK 1551/07, LEX nr 593629.
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ca posiada siedzibę, a która otrzymała wyższą kwotę z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, niż ta, która po-
winna być ustalona, gdyby przedsiębiorca wykazał istnienie zakładów na 
terenie innych samorządów, nie może być uznane za korektę deklaracji 
podatkowej, z której wynika nadpłata podatku.

Nawet gdyby uznać, iż mamy do czynienia z deklaracją podatkową, 
trudno wyobrazić sobie w praktyce sytuację, w której przedsiębiorca 
będący osobą prawną, składając informację o zakładach położonych na 
terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż ta, w której po-
siada siedzibę, popełnił błąd wymagający następnie korekty – trudno 
bowiem popełnić błąd ujawniając jedynie fakty o istnieniu i położe-
niu zakładów. Najczęściej modyfikacja wysokości udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych jest następstwem złożenia 
informacji CIT-ST/A po raz pierwszy za poprzednie okresy, w związ-
ku z niedopełnieniem obowiązku ich złożenia przez przedsiębiorcę we 
właściwym terminie. Złożenie informacji po raz pierwszy nie może sta-
nowić korekty informacji niezłożonej w ogóle. „Skorygowanie deklara-
cji polega bowiem na złożeniu deklaracji tego samego rodzaju co dekla-
racja korygowana, ale o innej treści”12. Korekta deklaracji podatkowej 
prowadzi do wzruszenia domniemania prawdziwości danych ujawnio-
nych w deklaracji złożonej pierwotnie. W tym miejscu podkreślić na-
leży, iż niezłożenie informacji CIT-ST/A, pomimo iż przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują obowiązku 
składania takiej informacji przez podatników nie posiadających zakła-
dów (oddziałów) na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej 
niż właściwa dla ich siedziby, nie powinno stwarzać domniemania, iż 
przedsiębiorstwo takich zakładów (oddziałów) nie posiada, gdyż orga-
ny podatkowe mają obowiązek kontroli wywiązywania się przez przed-
siębiorców z powinności mających na celu wykonanie ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, o czym będzie mowa szerzej 
w dalszej części opracowania. 

W omawianym przypadku przepisy dotyczące korekty deklaracji nie 
mogą znaleźć zastosowania, odnoszą się bowiem do sytuacji, w której 
jakieś dane były ujawnione niezgodne z obiektywnym stanem rzeczy, 
zaś w analizowanym przypadku stan faktyczny nie uległ zmianie, a je-
dynie nie został ujawniony wskutek zaniedbania przez przedsiębiorcę 
będącego osoba prawną obowiązku złożenia informacji o posiadanych 
zakładach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, niż 
ta która czerpała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób prawnych.

12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 
2009 r., sygn. akt III SA/Wa 484/09, LEX nr 527265.
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Reasumując, przyczyny złożenia korekty deklaracji są zupełnie inne 
niż dokonania zmiany (aktualizacji) informacji CIT-ST/A. W pierwszym 
bowiem przypadku – najogólniej mówiąc – chodzi o poprawę danych 
od początku wykazanych błędnie, tzn. niezgodnie z obiektywnym sta-
nem rzeczy, ale mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowe-
go. Drugi zaś odnosi się do sytuacji, gdy na skutek zmiany okoliczności 
faktycznych stan ujawniony wcześniej nie odpowiada stanowi faktycznie 
istniejącemu. 

Zgodnie z art. 75 Ordynacji podatkowej, gdy nadpłata wiąże się z wpła-
tą dokonaną na podstawie złożonej deklaracji, wnioskowi o stwierdzenie 
nadpłaty towarzyszyć musi korekta deklaracji. W związku z deklaracjami 
zawierającymi wynikający z samoobliczenia wymiar podatku, wniosek 
o stwierdzenie nadpłaty jest rodzajem samodzielnej, dokonywanej przez 
podatnika weryfikacji podatku objętego samoobliczaniem (lub dokona-
nej przez płatnika bądź inkasenta wpłaty podatku)13.

Obowiązek aktualizacji danych zawartych w informacji CIT-ST i CIT-
-ST/A przewiduje natomiast § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu te-
rytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
zgodnie z którym „Informacja podatnika jest przekazywana naczelniko-
wi urzędu skarbowego:

1) w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku 
podatkowego, 2) każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, 
jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, 
wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w za-
kładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialne-
go, 3) łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc 
roku podatkowego”.

Realizacja obowiązku aktualizacji danych zawartych w informacji 
CIT-ST/A, polegająca w istocie na złożeniu nowej informacji, w każ-
dym przypadku utworzenia lub likwidacji zakładu (oddziału) przez 
przedsiębiorcę, nie służy weryfikacji kwoty zobowiązania podatkowe-
go należnej od podatnika, lecz dokonywana jest na potrzeby ustalenia 
w prawidłowej wysokości przez naczelnika urzędu skarbowego udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należnego 
poszczególnym samorządom. Aktualizacja przez przedsiębiorcę da-
nych dotyczących posiadanych zakładów (oddziałów) i zatrudnionych 
w nich pracowników, realizowana na podstawie powołanego przepisu, 
nie stanowi korekty deklaracji, gdyż wywiera skutki na przyszłość, a nie 
z mocą wsteczną.

13 A. Huchla, Komentarz do art. 75 Ordynacji podatkowej, [w:] H. Dzwonkowski, 
A. Huchla, C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003.
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Powyższe oznacza, iż informacje CIT-ST, CIT-ST/A nie stanowią de-
klaracji w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, a więc nie mogą 
podlegać korekcie w trybie określonym jej przepisami, a co za tym idzie, 
złożenie po terminie tej informacji nie może kreować nadpłaty w rozu-
mieniu tej ustawy. 

W kontekście poczynionych ustaleń uznać należy, iż jednostka samo-
rządu terytorialnego nie powinna ponosić konsekwencji przekazania jej 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w nie-
właściwej wysokości w związku z faktem niewłaściwego ustalenia przypa-
dającej jej kwoty przez państwowe organy podatkowe, które niedopełniły 
obowiązku czuwania nad prawidłową realizacją obowiązków instrumen-
talnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozli-
czeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązek roz-
liczenia i przekazania należnych jednostkom samorządu terytorialnego 
dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych 
obciąża naczelników urzędów skarbowych. Obowiązek ten obejmuje 
ustalenie stanu faktycznego dla potrzeb obliczenia wysokości udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalenie jego wy-
sokości oraz przekazanie w terminie na rachunek właściwych jednostek 
samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż naczelnicy urzędów skarbo-
wych z mocy prawa zostali zobowiązani do działania na rzecz realizacji 
praw podmiotowych jednostek samorządu terytorialnego do dochodów 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych. Realizacja powyższego obowiązku nie jest wykonywaniem funk-
cji organów podatkowych, jest to dodatkowa funkcja, której celem jest 
wykonywanie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego, umożliwiające samorządom realizację dochodów ze źródeł 
i w wysokości określonych ustawowo. Ustalenie stanu faktycznego, nie-
zbędne do przekazania właściwym samorządom we właściwej wysoko-
ści części wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
prawnych, obciąża naczelników urzędów skarbowych i podatników tego 
podatku, i dokonuje się poprzez realizację obowiązku złożenia informa-
cji CIT-ST i CIT-ST/A. Informacja ta ma charakter obligatoryjny, a jej 
niezłożenie w terminie wynikającym z przepisów prawa nie stwarza do-
mniemania, iż stan faktyczny w zakresie danych nią objętych nie uległ 
zmianie. Nie zmienia tego faktu brak sankcji karnych skarbowych za jej 
niezłożenie lub ujawnienie w niej informacji nieprawdziwych, przy po-
mocy których naczelnicy urzędów skarbowych mogliby wpływać na za-
chowania podatników. W państwie prawa odpowiedzialności karnej się 
nie domniemywa, co nie oznacza, że organy podatkowe szczebla central-
nego zostały zwolnione z obowiązku stosowania prawa. Upoważnienie 
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do dokonania określonej czynności konwencjonalnej organów państwa 
lub innych podmiotów pełniących funkcje podmiotu władzy publicznej 
oznacza nie tylko prawo ale też obowiązek jej podjęcia przez podmiot 
wyposażony w kompetencję14.

Realizacja obowiązku właściwej dystrybucji wpływów z tytułu udzia-
łu w podatku dochodowym od osób prawnych wymaga wezwania po-
datników do złożenia informacji CIT-ST i CIT-ST/A przez naczelników 
urzędów skarbowych każdorazowo, gdy termin do ich złożenia upły-
nął, a obowiązek w tym zakresie nie został zrealizowany. Innymi słowy 
odpowiedzialność za przekazanie kwoty z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych samorządom niewłaściwym 
lub w niewłaściwej wysokości, wskutek niezłożenia informacji CIT-ST 
i CIT ST/A w terminie, obarcza podatników i naczelników urzędów skar-
bowych, działających na rzecz, a nie w imieniu samorządów, a sytuacja, 
w której samorząd uzyskał kwotę udziału we wpływach ze źródła po-
datkowego w wysokości nieprawidłowo obliczonej wskutek niezłożenia 
w terminie owej informacji przez podatnika, nie może być utożsamiana 
z zaistnieniem nadpłaty będącej wynikiem polityki stosowania lub two-
rzenia prawa i jej zwrotu w trybie art. 10a ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Tryb realizacji tej odpowiedzialności wobec 
podatników i organów podatkowych pozostaje w tej chwili kwestią dal-
szą, z całą pewnością nie może ona obciążać finansowo jednostek samo-
rządu terytorialnego, które nie posiadają żadnego wpływu na wykonywa-
nie przez podatników CIT powinności składania powyższych informacji. 

W tym kontekście podkreślić także należy, iż obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności rozporządzenie Ministra Finansów w spra-
wie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu teryto-
rialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, nie 
umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego uzyskania stosow-
nych danych, które pozwoliłyby na skuteczną i jednoznaczną weryfikację 
prawidłowości składanych przez podmioty gospodarcze informacji CIT-
-ST i CIT-ST/A. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy 
jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położo-
ne na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka 
samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. W tym ro-
zumieniu zakłady (oddziały) przedsiębiorstwa nie podlegają także ujaw-
nieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przyjęcie powyższej definicji zakładu w ustawie o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego uzasadnia się w literaturze przedmiotu na-
stępująco: „Kryterium powiązania udziału jako źródła dochodów samo-

14 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 81.
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rządowych z bazą podatkową przemawia za podziałem odpowiednio do 
wysokości dochodu podatników powstającego w poszczególnych zakła-
dach (oddziałach). Należy jednak zwrócić uwagę, że ustalenie, jaka część 
dochodu przypada na dany zakład czy oddział, może być trudne i zagro-
żone subiektywizmem. Z tego względu, biorąc pod uwagę zasadę podzia-
łu zasobów publicznych odpowiednio do zadań, za uzasadniony uznać 
można podział według liczby osób zatrudnionych w poszczególnych za-
kładach (oddziałach) podatnika. Kryterium powyższe jest bowiem łatwe 
do zastosowania i ma charakter obiektywny. Przede wszystkim zaś, jak na 
to wyżej wskazano, realizuje wymaganie powiązania dochodu jednostek 
samorządu terytorialnego z zakresem przypisanych im zadań. Nie bez 
znaczenia dla realizacji podziału zasobów publicznych odpowiednio do 
zadań jest także i to, że podział udziału między poszczególne jednostki 
samorządu według liczby zatrudnionych osób daje możliwość transfe-
rowania tych zasobów poza główne centra gospodarcze, niezależnie od 
przyjętych przez podatników reguł rachunkowości determinujących wy-
kazywanie wyniku finansowego przez ich poszczególne jednostki orga-
nizacyjne. W ten sposób może zostać urzeczywistniona funkcja wyrów-
nawcza udziałów, o której była wyżej mowa”15.

Nie negując przydatności kryterium liczby osób zatrudnionych w po-
szczególnych zakładach (oddziałach) podatnika dla sprawiedliwego po-
działu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych pomiędzy 
poszczególne samorządy, podnieść należy, iż definiowanie zakładu (od-
działu) jako określonego w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy, 
położonego na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż 
jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, 
nastręcza wiele trudności w praktyce, czego przykładem są odmienne 
poglądy judykatury i organów administracji w tym zakresie. I tak w in-
terpretacji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 15 czerwca 
2005  r. (sygn. DP/P1/423–0059/2/05/AP) stwierdzono: „W przypadku, 
kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, roz-
strzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. 
W przypadku wątpliwości należy przyjąć siedzibę zakładu pracy”. Podob-
ne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpreta-
cji z 13 listopada 2008 r. (sygn. IPPB3/423–1315/08–2/MK).

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu (...) września 2010 r. 
Minister Finansów uznał że – dla potrzeb ustalenia dochodów z tytu-
łu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych – wyodrębnionym organizacyjnie za-
kładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem 
miejsce świadczenia pracy. W ocenie organu nie ma więc znaczenia, czy 

15 A. Niezgoda, op. cit.
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w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakła-
du). Istotne jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było 
w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu 
terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa 
dla siedziby podatnika.

Zupełnie odmienne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r.16: „Zakład 
(oddział) powinien być wyodrębniony organizacyjnie, aby możliwe było 
powiązanie konkretnego zakładu z zatrudnionym w nim konkretnym 
pracownikiem”. W uzasadnieniu sąd administracyjny podkreślił, iż

Wprawdzie treść art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. sugeruje, że usta-
wodawca utożsamia zakład (oddział) podatnika z miejscem pracy pracow-
nika określonym w umowie o pracę, jednakże przepisu tego nie można in-
terpretować i stosować w oderwaniu od pozostałych przepisów regulujących 
problematykę składania informacji CIT-ST, zawartych zarówno w ustawie 
o dochodach j.s.t., jak i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie roz-
liczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. 
jako warunek konieczny do powstania obowiązku składania formularza CIT-
-ST wymaga posiadania przez podatnika zakładu (oddziału) na terenie innej 
jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla jego siedziby. W rezul-
tacie powstanie powyższego obowiązku uzależnione jest od stwierdzenia, czy 
podatnik posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu 
terytorialnego niż właściwa dla jego siedziby. Również art. 10 ust. 1 ustawy 
o dochodach j.s.t. określa warunek posiadania przez podatnika zakładu (od-
działu) położonego na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, 
niż właściwa dla jego siedziby, jako konieczną przesłankę do przekazywania 
części dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku do budżetu jed-
nostki samorządu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że z treści art. 10 
ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. wynika, że część dochodu z tytułu udziału we 
wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), propor-
cjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. 
Zatem już literalne brzmienie powołanego przepisu wskazuje, że podatnik 
powinien dysponować zakładem (oddziałem), w rezultacie czego można ob-
liczyć część dochodu proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddzia-
le osób. Skoro zatem ustawodawca używa pojęcia »zatrudnienia w zakładzie 
(oddziale)«, to konsekwentnie należy przyjąć, że tym zakładem (oddziałem) 

16 III SA/Wa 3313/10.
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powinna być wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika będą-
cego osobą prawną, w którym może znaleźć zatrudnienie określona liczba 
pracowników.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, czy na 
obszarze określonej jednostki samorządu terytorialnego istnieje taki wyod-
rębniony zakład (oddział) osoby prawnej, a dopiero w następstwie tak po-
czynionych ustaleń konieczne jest wskazanie liczby zatrudnionych w takim 
oddziale pracowników. Dlatego Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę – wbrew 
twierdzeniom Ministra Finansów – uznał, że zakładem (oddziałem) podat-
nika, o którym mowa w art. 28 u.p.d.o.p. i art. 10 ustawy o dochodach j.s.t. 
jest wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika, będącego osobą 
prawną, wyposażona w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowana na za-
sadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tej osoby prawnej. Takim 
zakładem (oddziałem) podatnika nie może być wyłącznie miejsce wykony-
wania pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., po-
nieważ trudno jest uznać za część struktury osoby prawnej wyłącznie miejsce 
wykonywania pracy pracownika (pracowników) tej osoby prawnej określone 
w umowie o pracę. Tym bardziej nie do przyjęcia jest założenie, iż zakładem 
(oddziałem) osoby prawnej może być osoba fizyczna, będąca pracownikiem 
podatnika. Przyjęcie takiej interpretacji zarówno na gruncie logiki prawnej, 
jak też spójności z całym systemem prawnym, w którym osadzone są anali-
zowane przepisy, nie może zostać zaakceptowane. Wprawdzie ustawodawca 
w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. posługuje się pojęciem »miejsca wy-
konywania pracy określone w umowie o pracę« w celu zdefiniowania zakładu 
(oddziału) w rozumieniu ustawy o dochodach j.s.t., jednakże – jak podano już 
wyżej – w celu ustalenia właściwej treści normatywnej zawartej w art. 28 ust. 1 
u.p.d.o.p. oraz art. 10 ustawy o dochodach j.s.t. przepisy te należy odczytywać 
łącznie. Przepis art. 10 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach 
j.s.t. zawiera w istocie definicję lokalizacji zakładu (oddziału) spójną z rozu-
mieniem miejsca wykonywania pracy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. (dalej 
k.p.). Należy zaznaczyć, że miejsce wykonywania pracy jest obligatoryjnym 
elementem każdej umowy o pracę, o czym stanowi wprost art. 29 § 1 pkt 2 
k.p. Doprecyzowanie w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. pojęcia za-
kładu (oddziału) jako odpowiedniej lokalizacji ma bardzo istotne znaczenie 
ustawowe i jest uzasadnione koniecznością ustalenia nie tylko lokalizacji tego 
oddziału, ale także liczby zatrudnionych w nim pracowników. W oparciu bo-
wiem o ww. liczbę pracowników zakładu (oddziału) obliczana jest część do-
chodu z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT, która jest przekazywana 
do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje 
się ten zakład (oddział).

Ponadto, na pojmowanie zakładu (oddziału) jako wyodrębnionej organi-
zacyjnie i finansowo części struktury osoby prawnej wskazuje treść art. 10 



290 Monika Bogucka-Felczak

ust. 4 ustawy o dochodach j.s.t. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy podatku 
dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazy-
wania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz 
zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze 
wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są po-
łożone. Z brzmienia tego przepisu wynika wprost, że ustawodawca wymaga 
od podatnika najpierw podania wykazu zakładów (oddziałów), a następnie 
dopiero liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczą-
cych pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Przyjęcie, wyłącznie 
w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., że zakładem (oddziałem) 
jest miejsce wykonywania pracy niweczyłoby w istocie sens wskazanej wyżej 
regulacji. Skoro bowiem już miejsce wykonywania pracy jest zakładem (od-
działem) podawanie zarówno wykazu oddziałów, jak i liczby pracowników 
świadczących pracę w poszczególnych oddziałach nie miałoby żadnego sensu 
i uzasadnienia.

W ocenie Sądu treść art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. należy ro-
zumieć jako doprecyzowanie lokalizacji zakładu (oddziału) osoby prawnej, 
będącej podatnikiem zarówno w spójności z przepisami prawa pracy, jak i dla 
celów ustawy o dochodach j.s.t. i właściwego obliczania części dochodów 
przeznaczanych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 
Natomiast pojęcie »zakładu (oddziału)« osoby prawnej należy interpretować 
biorąc pod uwagę pozostałe przepisy prawa, w tym art. 155 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze 
zm.) oraz w sposób zbliżony do definicji zawartej w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 220, poz. 1447 ze zm.), zgodnie z którym oddziałem jest wyodrębniona 
i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana 
przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem 
wykonywania działalności.

Na zakład (oddział) jako wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie 
część Spółki wskazuje również treść wydanego na podstawie art. 10 ust. 5 
ustawy o dochodach j.s.t. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 
2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorzą-
du terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Zgodnie z § 1 pkt 1 tego rozporządzenia określa ono tryb rozliczeń dochodów 
z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających zakłady (od-
działy) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż 
jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, w tym 
od podatników tego podatku, mających siedzibę lub zarząd poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność poprzez zakład zagra-
niczny położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zatrudniają 
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osoby na podstawie umowy o pracę. Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia 
informacja podatnika powinna zawierać m.in.:

1)  wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na któ-
rych obszarze te zakłady są położone;

2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę 
w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:

a)  na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek – dla rozli-
czenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,

b)  na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wyso-
kości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego 
rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku 
podatkowego.

Natomiast liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod 
uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasa-
dami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach (§ 5 roz-
porządzenia). Także z treści powołanych przepisów wynika, że w pierwszej 
kolejności konieczne jest ustalenie istnienia wyodrębnionych organizacyjnie 
zakładów (oddziałów) podatnika, a w dalszej dopiero ustalenie liczby pra-
cujących w nich pracowników podatnika. Przemawia za tym również – jak 
słusznie wskazała skarżąca Spółka – zakres informacji, jakie podatnik po-
winien podać składając CIT-ST oraz załącznik CIT-ST/A. Podatnik zobo-
wiązany jest bowiem do wskazania numeru NIP/Regon zakładu (oddziału) 
oraz danych identyfikacyjnych zakładu (nazwy, daty rozpoczęcia działalności 
przez zakład) oraz dokładnego określenia gminy (wraz z kodem gminy), na 
obszarze której znajduje się zakład (oddział).

Zdaniem Sądu, za interpretacją zakładu (oddziału) jako wyodrębnionej 
organizacyjnie struktury podatnika przemawia również wykładnia celowo-
ściowa. Ratio legis poddanych interpretacji przepisów jest zapewnienie udzia-
łu w podatku dochodowym od osób prawnych jednostkom samorządu tery-
torialnego, na obszarze których znajdują się zakłady (oddziały) podatnika. 
Uzasadnieniem dla takiego udziału w dochodach jest sytuacja, w której na 
obszarze jednostki samorządu terytorialnego znajduje się zakład (oddział) 
osoby prawnej, korzystający z infrastruktury tej jednostki i osiągający okre-
ślony dochód na jej obszarze. Jednostka samorządu terytorialnego powin-
na zatem również uzyskiwać odpowiednią rekompensatę w postaci udziału 
w dochodach z tytułu podatku dochodowego tej osoby prawnej, która na jej 
obszarze prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochód poprzez swój 
zakład (oddział). W przeciwnym przypadku jedyną jednostką samorządu te-
rytorialnego uzyskującą dochód z ww. tytułu byłaby gmina, na obszarze któ-
rej znajduje się siedziba osoby prawnej, niezależnie od liczby jej zakładów 
(oddziałów), położonych na obszarze innych jednostek samorządu terytorial-
nego i ich wielkości ustalanej w oparciu o kryterium liczby zatrudnionych 
pracowników. Tymczasem niejednokrotnie zakłady (oddziały) osoby prawnej 
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przeważają wielkością (organizacyjnie i liczbą pracowników) nad siedzibą 
podatnika. Takie uzasadnienie nie znajduje natomiast miejsca, gdyby przyjąć, 
że zakładem (oddziałem) jest w istocie sam pracownik w połączeniu z miej-
scem wykonywania czynności pracowniczych (…).

Powyższy pogląd sądu należy uznać za trafny, jednak definicja zakła-
du (oddziału) nie powinna być wyprowadzana drodze wykładni, stąd 
ustawodawca winien ją doprecyzować tak, by ani podatnicy, ani organy 
podatkowe, dla których możliwość weryfikacji, czy na podatniku ciąży 
obowiązek złożenia informacji CIT-ST ma kapitalne znaczenie z punktu 
widzenia nałożonego na nich obowiązku prawidłowego ustalenia wyso-
kości udziału we wpływach z podatku dochodowego należnego samo-
rządom, nie mieli w tym zakresie wątpliwości. Brak precyzji, jaki można 
zarzucić ustawodawcy przy formułowaniu definicji zakładu (oddziału) 
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie znosi 
jednak odpowiedzialności podatników za niedopełnienie obowiązku zło-
żenia informacji CIT-ST, ani odpowiedzialności naczelników urzędów 
skarbowych za brak należytej pieczy nad ich wykonywaniem. 
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Wprowadzenie

W 2015 r. minęło dziesięć lat od momentu rozszerzenia polskich przepi-
sów prawnych o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym1, regula-
cji prawnej bezpośrednio dotyczącej współpracy pomiędzy podmiotem 
publicznym a partnerem prywatnym określanej jako partnerstwo pu-
bliczno-prywatne (PPP). W praktyce przyjęte rozwiązania nie znalazły 
zastosowania, czego przyczyn upatrywano w niedociągnięciach formal-
no-prawnych. Rozczarowania wśród potencjalnych stron umowy, praw-
ników oraz doradców, jakie wzbudzały przyjęte w ustawie rozwiązania 
w konsekwencji doprowadziły do uchylenia ustawy i zaproponowania 
nowych rozwiązań. W rezultacie dokonano zmiany polegającej na przy-
jęciu przez ustawodawcę dwóch odrębnych ustaw regulujących proble-
matykę współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywat-
nym. Były to ustawy: o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2008 r.2 oraz 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r.3 Przyjęcie w tej for-
mie rozwiązań prawnych stworzyło odpowiednie warunki do wykorzy-
stania przez sektor publiczny wiedzy i prywatnego kapitału do realizacji 
inwestycji, w tym przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych oraz 
zadań operatorskich. 

Ostatni kryzys gospodarczy, ograniczenia budżetowe, w tym obo-
wiązujące od 2014 r. nowe reguły zadłużenia w jednostkach samorządu 

1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicznoprywatnym, Dz.U. 2005, 
nr 169, poz. 1420.

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 
2009, nr 19, poz. 100 ze zm.

3 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. 
2009, nr 19, poz. 101 ze zm.
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terytorialnego powodują, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego 
może i powinna stać się jedną z form realizowania zadań publicznych. 
Zaangażowanie kapitału prywatnego powinno stanowić sposób na za-
spokojenie rosnących wymagań społecznych w zakresie ilości i jakości 
świadczonych usług.

Celem opracowania jest określenie stanu rynku partnerstwa publicz-
no-prywatnego w Polsce, w tym charakterystyka struktury przedmioto-
wej i przestrzennej polskich projektów PPP oraz ocena rozwoju rynku 
PPP na przestrzeni lat 2009–2014. Podstawową metodą badawczą za-
stosowaną w opracowaniu jest metoda opisowa oparta na syntetycznej 
analizie aktów prawnych regulujących współpracę sektora publicznego 
z sektorem prywatnym, wybranej literaturze oraz publikacjach EPEC, 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 
badania ankietowego przeprowadzonego przez Autorkę w jednostkach 
samorządu terytorialnego w 2012.

Rynek projektów partnerstwa publiczno-
-prywatnego w Europie 

Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy spowodował, że Unia Europejska 
oraz władze państw członkowskich przyjęły szereg programów napraw-
czych mających na celu przywrócenie stabilizacji w sektorze finansowym 
i zmniejszenie oddziaływania recesji na obywateli i realną gospodarkę. 
Ważnym sposobem podtrzymania aktywności gospodarczej podczas 
kryzysu oraz wsparcia szybkiego powrotu do zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego są inwestycje w infrastrukturę. W kontekście działań na-
prawczych współpraca międzysektorowa w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego może oferować skuteczne sposoby realizacji projektów 
inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, świadczenia usług publicz-
nych oraz wprowadzania szerzej zakrojonych innowacji. Projekty PPP 
są jednocześnie interesującym narzędziem długoterminowego rozwoju 
strukturalnego obszarów infrastruktury i usług, łączącym korzyści pły-
nące z obu sektorów: prywatnego i publicznego.

Jak wynika z raportów European PPP Expertise Centre (EPEC) wykorzy-
stanie PPP w latach 2009–2013 systematycznie spadało, co stanowiło konse-
kwencję niestabilnych warunków gospodarczo-finansowych. W 2010 r. wy-
stąpił jednorazowy wzrost wartości transakcji realizowanych w ramach PPP. 
Kolejny wzrost na rynku PPP odnotowano w roku 2014, kiedy to nastąpił 
15-procentowy wzrost w porównaniu do 2013 r. (tabela 1).

2. 
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Wyszczególnienie
Lata

2009 2010 2011 2012 2013
Wartość projektów (w mld euro) 15,1 18,3 17,9 11,7 16,3
Dynamika zmiany wartości (w%) x 21,1 -2,2 -35,0 39,0
Liczba projektów 83 98 98 76 92

Tabela 1. Wielkość i wartość europejskiego rynku projektów PPP  
w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Market Update Review of the Europe-
an PPP Market za lata 2009–2014, European PPP Expertise Centre.

Głównym obszarem realizacji inwestycji w formule PPP jest nadal Europa 
Zachodnia. Są one wykorzystywane w różnych postaciach i w różnym zakre-
sie we wszystkich krajach członkowskich UE. Niekwestionowanym liderem 
na europejskim rynku projektów realizowanych w formule PPP pod wzglę-
dem ilości i wartości jest Wielka Brytania, gdzie od 1992 r. zrealizowanych 
zostało 980 projektów, a przedsięwzięcia wykonywane z wykorzystaniem 
tego instrumentu stanowią aż 23% wszystkich inwestycji publicznych4. Obok 
Wielkiej Brytanii systematycznie rośne ilość i wartość transakcji PPP w Hisz-
panii, Francji i Niemczech. Aktywność w tym obszarze wykazują także Ir-
landia, Portugalia oraz Belgia. Jak wynika z raportu EPEC w 2014 r. po raz 
pierwszy zastosowano PPP w Turcji, gdzie na łączną wartość 3 200 mln euro 
uruchomiono 4 projekty. Jest to wyraz zainteresowania formułą PPP przez 
władze poszczególnych państw w dobie ograniczonych możliwości finanso-
wania inwestycji ze środków publicznych objętych budżetem (tabela 2).

Państwo
2010 2011 2012 2013 2014

liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba
Wielka 
Brytania 43 3800 27 3100 26 5800 12 3400 23

Francja 18 1700 18 11000 22 3900 2 200 10
Niemcy 14 400 16 1800 6 200 1 100 7
Hiszpania 13 4000 6 900 3 350 2 250 5
Portugalia 4 3100 x x 3 100 x x x
Irlandia 2 300 x x 3 150 1 190 3
Belgia 5 1800 6 1000 3 200 x x 3
Turcja x x x x x x x x 4

4 W. Grzybowski, PPP – realia czy mrzonki?, „Przegląd Komunalny” 2013, nr 1, s. 63.

Tabela 2. Państwa Europy z największą liczbą (szt.) i wartością (w mln euro) 
transakcji PPP w latach 2010–2014

x – nie uruchomiono żadnego projektu PPP w danym roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Market Update Review of the Europe-

an PPP Market za lata 2010–2014, European PPP Expertise Centre.
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Jak wynika z przedstawionych w tabeli 2 danych, liczba projektów 
w poszczególnych państwach jest zróżnicowana. Znajduje to przełoże-
nie w łącznej wartości projektów. Wyraźnie jednak widać, że w latach 
2012–2013 wyraźnie spadła ilość i wartość realizowanych projektów. 
Jest to niewątpliwie efekt braku stabilności gospodarczej poszczególnych 
państw wywołany globalnym kryzysem finansowym.

Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami prywat-
nymi najczęściej dotyczy inwestycji infrastrukturalnych w postaci budo-
wy autostrad, dróg szybkiego ruchu, obwodnic. Ponadto zastosowanie 
znajduje w szeroko pojętej infrastrukturze społecznej (edukacji i ochro-
nie zdrowia) oraz ochronie środowiska. W latach 2010–2014 najwięcej 
projektów zrealizowano w sektorze edukacji – 95 projektów, następnie 
transporcie (78), ochronie zdrowia (50) oraz ochronie środowiska (27).

Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
Edukacja 37 22 18 4 14
Transport 24 12 13 7 22
Ochrona zdrowotna 18 5 8 4 15
Ochrona środowiska 2 7 4 7 7

Tabela 3. Sektorowe ujęcie liczby transakcji PPP w Europie w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Market Update Review of the Europe-

an PPP Market za lata 2010–2014, European PPP Expertise Centre.

W zakresie edukacji projekty najczęściej dotyczyły budowy nowych 
obiektów szkolnych lub domów studenckich (np. duży program budo-
wy siedmiu szkół ponadpodstawowych i jednej podstawowej w Irlandii 
w 2012 r. oraz domów studenckich w Turcji w 2014 r.) W opiece zdrowot-
nej współpraca międzysektorowa dotyczy budowy szpitali lub akademic-
kich obiektów opieki zdrowotnej.

Ostatni kryzys finansowy w znacznym stopniu wpłynął negatywnie na 
projekty PPP. 

Do głównych przyczyn zaliczyć należy5: 
§ znaczne pogorszenie warunków finansowych oferowanych dla PPP 

kredytów, wynikające ze zmiany oceny ryzyka projektów PPP przez 
banki, 

§ ograniczenie lub wstrzymanie przez niektóre rządy programów PPP,

5 Wspieranie inwestycji publicznoprywatnych krokiem w kierunku naprawy go-
spodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw 
publicznoprywatnych, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 
2009, s. 11.

3. 
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§ znaczny wzrost kosztów zadłużenia na projekty PPP w związku z za-
paścią kredytową,

§ znaczne skrócenie terminów zapadalności kredytów oferowanych 
przez banki,

§ uzależnienie dostępności przyznanych środków finansowych przez 
banki od zakończenia procedur przetargowych.

Poszczególne państwa członkowskie różnie zareagowały na sytuację 
wywołaną kryzysem. Władze niektórych państw zdecydowały się ograni-
czyć lub tymczasowo wstrzymać swoje programy PPP. Inne zastosowały 
środki wspierające, poczynając od państwowych programów gwarancji, 
wprowadzonych we Francji, Belgii i Portugalii, a kończąc na nowych in-
strumentach zarządzania długiem sektora publicznego, wprowadzonych 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Wiele organów publicznych 
wprowadziło również zmiany do zarządzania zamówieniami publiczny-
mi w odniesieniu do projektów PPP lub uprościło krajowe przepisy i za-
sady w obszarze zamówień publicznych6.

Rynek projektów partnerstwa publiczno-
-prywatnego w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne należy obecnie do najszerzej dyskuto-
wanych i promowanych zagadnień dotyczących sposobu realizacji zadań 
publicznych. Szczególnego znaczenia nabiera w związku z rosnącymi 
ambicjami i oczekiwaniami społeczeństwa dotyczącymi poprawy jakości 
oraz poszerzania ilości oferowanych świadczeń publicznych, przy jedno-
czesnym ograniczeniu możliwości finansowych podmiotów publicznych 
do ich zaspokojenia. Przyjęte na przełomie 2008 i 2009 roku rozwiązania 
prawne stworzyły sprzyjające uwarunkowania do nawiązywania długo-
letniej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywat-
nym w obszarze zadań publicznych. Jak wynika z dostępnych publikacji, 
w latach 2009–2014 podmioty publiczne ogłosiły łącznie 342 postępo-
wania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, z których 82 
procedury zakończyły się zawarciem umowy o partnerstwo publiczno-
-prywatne lub umową koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oznacza 
to, że co piąte postępowanie PPP w Polsce zakończyło się powodzeniem 
i przeszło do fazy realizacyjnej (wykres 1).

6 Ibidem, s. 11.

3. 
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Wykres 1. Liczba ogłoszonych postępowań i zawartych umów o PPP  
lub koncesji w latach 2009–2014

Źródło: Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce 
w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009–2013, Warszawa 2015, s. 4.

Podmioty publiczne najwięcej ogłoszeń o wybór partnera prywatnego 
lub koncesjonariusza zamieściły w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w roku 2012 i 2013, odpowied-
nio 77 i 72. Najmniej ogłoszeń o postępowaniu przetargowym w omawianej 
kwestii ukazało się w 2011 roku – 43 ogłoszenia. Rok ten jednak charakte-
ryzuje największy stopień skuteczności wyrażający się relacją ilości zawar-
tych umów (18) do ogłoszonych postępowań. Skuteczność w 2011 roku 
wyniosła 42,0%. Dla pozostałych lat wynosiła ona: w 2009 r. 2,2%; w 2010 r. 
24,0%; w 2012 r. 19,5%; w 2013 r. 24,0% oraz w 2014 r. 36,0%. Wyraźne 
zarysowuje się tendencja rosnącej skuteczności zastosowania w praktyce 
PPP, co świadczy o większej znajomości problematyki przez urzędników 
administracji publicznej, doświadczeniu zdobywanym przy kolejnych pro-
jektach oraz aktywnej działalności promocyjnej i doradczej przedstawicieli 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.

Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami prywatny-
mi w zakresie realizacji zadań publicznych może być realizowana w for-
mie czystego partnerstwa opartego na ustawie o partnerstwie publiczno-
-prywatnym lub w postaci koncesji. W polskich warunkach podmioty 
publiczne najchętniej opierają współdziałanie na koncesji na usługi lub 
koncesji na roboty budowlane (tabela 4).

Jak wynika z badania ankietowego, wybór koncesji jako formy współ-
pracy przez podmioty publiczne wynika z faktu, że przepisy ustawy o kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi powszechnie postrzegane są jako 
bardziej przejrzyste, niż ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką formą jest możliwość 
pobierania przez koncesjonariusza pożytków wynikających z umowy7. 

7 Szerzej na temat postrzegania przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w: D. Hajdys, Uwarunko-
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Okres

Forma wszczętych postępowań Forma umów

Koncesja  
na usługi

Koncesja 
na roboty 

budowlane

PPP  
w PZP PPP Koncesja  

na usługi

Koncesja 
na roboty 

budowlane

PPP  
w PZP

2009 13 21 6 4 1 0 0

2010 6 33 8 14 7 5 2

2011 11 12 6 14 7 4 2

2012 24 12 16 25 11 1 2

2013 20 16 24 12 2 4 8

2014 11 9 14 11 6 1 6

W układzie terytorialnym najaktywniejszymi województwami za-
interesowanymi realizacją zadań publicznych w formule PPP są: woje-
wództwo małopolskie, które wszczęło 60 postępowań o wybór partnera 
prywatnego dla PPP lub koncesjonariusza, następnie województwo ma-
zowieckie (46), dolnośląskie (33), wielkopolskie (32) i śląskie (31). 

Na drugim biegunie aktywności znajdują się województwa: łódzkie 
i śląskie – po 5 wszczętych postępowań, podlaskie i zachodniopomor-
skie – 7 postępowań, podkarpackie – 8 i lubuskie – 9 postępowań. W po-
zostałych województwach ilość zamieszczonych ogłoszeń wacha się od 
16 w opolskim do 24 w kujawsko-pomorskim. Na tle zamieszczonych 
ogłoszeń liczba zawartych umów w zupełnie inny sposób klasyfikuje 
aktywność poszczególnych województw. Liderami są województwa: 
śląskie, mazowieckie i wielkopolskie z zawartymi odpowiednio 14 i 13 
umowami zawartymi przez dwa ostatnie. W latach 2009–2014 po dwie 
umowy zawarto w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Jedną umowę za-
warto w województwie świętokrzyskim. W województwach: lubelskim, 
łódzkim oraz podlaskim pomimo zamieszczanych ogłoszeń o postępo-
wanie w sprawie PPP/koncesji nie zawarto w badanym okresie żadnej 
umowy (tabela 5). 

wania partnerstwa publiczno prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samo-
rządu terytorialnego, Łódź 2013, s. 303–309.

Tabela 4. Forma prawna wszczętych postępowań i zawartych umów  
w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport PPP. Rynek partnerstwa 
publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego 

w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 8–9.
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Województwo Liczba ogłoszonych postę-
powań o PPP/koncesję

Liczba zawartych umów 
o PPP/koncesję

Dolnośląskie 33 7
Kujawsko-pomorskie 24 2
Lubelskie 16 0
Lubuskie 9 2
Łódzkie 5 0
Małopolskie 60 10
Mazowieckie 46 13
Opolskie 16 2
Podkarpackie 8 2
Podlaskie 7 0
Pomorskie 22 10
Śląskie 31 14
Świętokrzyskie 5 1
Warmińsko-mazurskie 21 4
Wielkopolskie 32 13
Zachodniopomorskie 7 2

Tabela 5. Rozmieszczenie terytorialne ogłoszonych postępowań i umów PPP/
koncesji w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport PPP. Rynek partnerstwa 
publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego 

w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 20.

Największym beneficjentem działań zmierzających do wykonywania 
zadań publicznych w formule partnerskiej są jednostki samorządu te-
rytorialnego. Na tym polu najbardziej aktywne są gminy, które w latach 
2009–2014 zamieściły łącznie 189 ogłoszeń, z czego umową zakończyło 
się łącznie 46 postępowań. Pozostałe szczeble samorządu terytorialnego 
łącznie zamieściły 64 ogłoszenia z czego na miasta na prawach powiatu 
przypadało 38, starostwa powiatowe 14 oraz urzędy marszałkowskie 12 
ogłoszeń. 

W rezultacie zawarto odpowiednio 7 umów w miastach na prawach 
powiatu i po 8 przez starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Po-
zostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych wykazały się 
zdecydowanie mniejszą aktywnością w zakresie podejmowania działań 
zmierzających do praktycznego zastosowania partnerstwa publiczno-
-prywatnego (tabela 6).
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Podmiot
Ogłoszone postępowania  

o PPP/koncesję
Zawarte umowy 
o PPP/koncesję

Liczba Udział (%) Liczba 
Jednostki samorządu tery-
torialnego ogółem, w tym:
– gminy miejskie
– gminy wiejskie
– gminy miejsko-wiejskie
– MPP
– starostwo powiatowe
– urząd marszałkowski

253
89
55
45
38
14
12

74,00
26,03
16,09
13,16
11,12

4,09
3,51

63
16
16
14

7
2
8

Jednostki budżetowe 35 10,22 8
Spółki komunalne 20 5,90 3
SP ZOZ 9 2,63 2
Uczelnie 6 1,74 2
Administracja rządowa 5 1,45 3
Fundacje 2 0,57 0
Urząd dzielnicy 2 0,57 0
Inne 10 2,92 1
Ogółem 342 100,00 82

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 6 danych, duża liczba zamiesz-
czanych ogłoszeń świadczy o zainteresowaniu wśród przedstawicieli sek-
tora publicznego formułą partnerstwa jako formą świadczenia usług pu-
blicznych. Największą determinacją w pozyskaniu kapitału prywatnego 
do realizacji zadań publicznych wykazują się jednostki samorządu tery-
torialnego, których udział zarówno w zakresie procedur przetargowych 
jak i zawartych umów wynosi ponad 70%. W dalszej kolejności rynek 
partnerstwa zdominowany jest przez jednostki budżetowe (10%), spółki 
komunalne (odpowiednio blisko 6% ogłoszeń, i 3% umów) oraz SP ZOZ-y 
(2% udział w rynku).

Niestety polska praktyka, skromna jak do tej pory w tym obszarze, 
wskazuje że od uruchomienia procedury przetargowej na wybór partne-
ra prywatnego dla PPP lub koncesji do ostatecznego podpisania umowy 
i pozyskania finansowania jest jeszcze daleko. Często jedną z głównych 
przyczyn słabej aplikacji rozwiązań do praktyki są niewłaściwie wybrane 
przepisy prawne, w oparciu o które ma być prowadzone postępowanie oraz 
konstrukcja kontraktu PPP, która uniemożliwia lub utrudnia pozyskanie 

Tabela 6. Liczba i struktura ogłoszeń o postępowanie PPP/koncesję i umów  
według rodzaju podmiotu sektora finansów publicznych w latach 2009–2014

MPP – miasta na prawach powiatu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport PPP. Rynek partnerstwa publicz-
no-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 

2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 14.
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finansowania zwrotnego przez podmiot prywatny. W rezultacie docho-
dzi do unieważnienia postępowania lub zablokowania realizacji umowy. 
Konsekwencją takich nieprawidłowości jest odłożenie w czasie realizacji 
inwestycji, a w najgorszej sytuacji nawet definitywne odstąpienie od niej. 
Warto także wskazać, na następstwa o charakterze finansowym związane 
z ponoszonymi w trakcie trwania procedury kosztami.

Formuła PPP umożliwia realizację przedsięwzięć w różnych sekto-
rach gospodarki (tabela 7). W analizowanym okresie największą popu-
larnością cieszyły się sektory: sportowo-rekreacyjny, w ramach którego 
pojawiło się 77 ogłoszeń i adekwatnie zawarto najwięcej umów – 11. Jak 
zauważa J. Hausner8, nie bez znaczenia przy tego typu inwestycjach jest 
polityczny aspekt decyzji, bowiem budowa infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej wydaje się bardziej nośna społecznie niż inne przedsięwzięcia 
techniczne. 

W dalszej kolejności zainteresowaniem cieszyły się zadania objęte 
katalogiem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 
w ramach infrastruktury technicznej: parkingi odpowiednio 33 ogło-
szenia i 4 zawarte umowy, infrastruktura komunalna oraz gospodarka 
wodno-kanalizacyjna i energetyka przeszło 20 ogłoszeń i odpowiednio 
zawartych umów: 6, 9 i 4. Zainteresowaniem cieszy się także infrastruk-
tura teleinformatyczna na którą przypadło 16 ogłoszeń i 10 zawartych 
umów. Warte odnotowania jest duże zainteresowanie zadaniami spo-
łecznymi: edukacją i ochroną zdrowia. Pomimo dużej ilości zamiesz-
czonych ogłoszeń (21 dla edukacji i 23 w ochronie zdrowia), umów 
zawarto niewiele: odpowiednio 6 i 4, co świadczy o trudnościach w po-
zyskaniu źródeł finansowania oraz specyfiką danego sektora, a zwłasz-
cza regulacji prawnych w nim obowiązujących. Wydaje się jednak, że 
wraz z nabywaniem doświadczeń samorządy, jako główny inicjator roz-
wiązań PPP, powoli rozpoczynają wykorzystywać omawianą formę do 
realizacji szerszej gamy przedsięwzięć.

Charakterystyczny dla polskiego rynku PPP jest fakt, że realizowane 
umowy to umowy dotyczące projektów o niskiej wartości. Dominują 
programy mikro o wartości poniżej 5 mln zł – 39 wszystkich zawartych 
umów w latach 2009–2014, bardzo małe w przedziale od 5 do 20 mln zł 
– 16 oraz małe programy w przedziale od 20 do 50 mln zł – 13 umów. 
Projektów realizowanych o wartościach kwalifikowanych jako średnie 
(50–100 mln zł) w latach 2009–2014 było 5 podobnie jak projektów bar-
dzo dużych (powyżej 250 mln zł) oraz 3 projekty duże o wartości od 100 
do 250 mln zł.

8 Raport o partnerstwie publicznoprywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum 
PPP, Warszawa 2013, s. 31.
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Branża Liczba wszczętych postępo-
wań PPP/koncesja

Liczba zawartych umów 
PPP/koncesja

Sport i rekreacja 77 11

Parkingi 33 4

Infrastruktura komunalna 25 6

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 25 9

Energetyka 23 4

Ochrona zdrowia 23 4

Edukacja 21 6

Efektywność energetyczna 19 8

Turystyka 19 4

Infrastruktura transportowa 17 7

Infrastruktura teleinformatyczna 16 10

Gospodarka odpadami 11 4

Infrastruktura miejska 10 1

Usługi 7 1

Rewitalizacja 5 2

Kultura 4 0

Inna 7 1

Za znaczące dla rozwoju PPP w Polsce należy uznać projekty: 
1. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, wartość projek-

tu 725 mln zł, w tym 352 mln zł dofinansowania unijnego Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, czas trwania umowy 25 lat9;

2. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grun-
waldzkiej”, wartość projektu 123 mln zł, czas trwania umowy 23 lata10;

9 A. Ferek, B. Przewoźna, K. Kruszka-Pytlik, Poznańska spalarnia w PPP – 
studium przypadku, „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego” 2014, nr 12, 
s.  35–36.

10 Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych reali-
zacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w modelu partnerstwa publicznoprywatnego, Katowice 
2013.

Tabela 7. Liczba wszczętych postępowań o PPP/koncesję i zawartych umów  
z podziałem na branże w latach 2009–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport PPP. Rynek partnerstwa 
publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego 

w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 10–12.
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3. „Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie”, wartość 
projektu 100 mln zł, w tym niskoprocentowa pożyczka uzyskana ze 
środków unijnych (inicjatywa JESSICA), w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007–2013; czas 
trwania umowy 10 lat11.
Realizacja, a następie zarządzanie przedstawionymi powyżej projekta-

mi stanowić będzie niezwykle cenną bazę informacji i doświadczeń dla 
planowanych w przyszłości przedsięwzięć. Ich realizacja oraz koordyna-
cja przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Go-
spodarki pozwoli na wypracowanie ścieżki postępowania przy projektach 
PPP oraz stworzenie bazy niezbędnych wzorów dokumentów, jakie są 
niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji realizowanej w formu-
le partnerstwa publiczno-prywatnego. Śladem państw zaawansowanych 
w realizacji tego typu projektów stworzenie takiej bazy jest jednym z nie-
zbędnych czynników sprzyjających rozwojowi rozwiązań partnerskich.

Podsumowanie

Dziesięcioletni okres obowiązywania w Polsce przepisów bezpośrednio 
adresowanych do współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym 
należy uznać za okres, w którym kształtują się ramy instytucjonalno-pro-
ceduralne. Od ich kształtu i zaangażowania instytucji, na które w ustawie 
o partnerstwie publiczno-prywatnym nałożono obowiązek promowania 
i rozwoju formuły PPP w znacznej mierze będzie zależeć, czy znajdzie 
ona zastosowanie na szerszą skalę w realizacji zadań publicznych. Liczba 
zawartych dotychczas umów jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie 
formuły PPP w Polsce jest na bardzo wczesnym etapie. Przemawiają za 
tym niewielka ilość realizowanych projektów, zwłaszcza przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz niska wartość poszczególnych progra-
mów. Zaledwie kilka inwestycji to inwestycje duże o infrastrukturalnym 
znaczeniu dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

Dla rozwoju formuły partnerstwa niezbędne jest zrealizowanie tych 
inwestycji i wypracowanie ścieżki rozwoju, która ułatwi potencjalnym 
inwestorom i podmiotom publicznym podjęcie decyzji o wspólnej reali-
zacji zadania publicznego. Jest to tym bardziej pożądane w okresach spo-

11 Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie, informacje zamieszczone 
na stronie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, www.ppp.gov.pl/BazaPro-
jektow/Strony/Sopot_dworzec_4112011.aspx (dostęp 17.07.2015).

4. 

www.ppp.gov.pl/BazaProjektow/Strony/Sopot_dworzec_4112011.aspx
www.ppp.gov.pl/BazaProjektow/Strony/Sopot_dworzec_4112011.aspx
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wolnienia gospodarczego, ograniczonych możliwości budżetowych oraz 
kończącego się w perspektywie napływu środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej wraz z zakończeniem okresu pomocowego 2014–2020.
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Wieloletnia prognoza  
finansowa jako instrument 
zarządzania finansami  
samorządowymi

Wprowadzenie

Konieczność dostosowania polskiego prawa w zakresie gospodarowania 
finansami publicznymi do poziomu Unii Europejskiej1 spowodowała 
wprowadzenie w życie nowej ustawy o finansach publicznych z 2009 r.2 
Jednym z głównych celów tej regulacji prawnej było m.in. wprowadze-
nie obligatoryjnego obowiązku, związanego z wieloletnim planowaniem 
finansowym zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym. Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną na-
ukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami pu-
blicznymi. Należy podkreślić, że do 2010 r. niektóre jednostki samorządu 
terytorialnego opracowywały i tym samym dysponowały wymienionym 
instrumentem. Dokument ten nazywany był m.in. wieloletnim planem 
finansowym bądź wieloletnim programem finansowym. Jednakże było to 
podejście fakultatywne, nie wynikało z przepisów prawa. 

Uwzględniając fakt, iż budżety jednostek samorządu terytorialnego 
(podobnie jak budżet państwa) są planami jednorocznymi, to wieloletnie 
planowanie finansowe stanowi nie tylko przejaw planowania strategicz-
nego, ale czegoś niezbędnego i komplementarnego do budżetu. Trud-
no bowiem zarządzać jednostką w perspektywie jednego roku, bowiem 
wtedy można tylko administrować. Rozwój jednostki wymaga powiązania  

1 Budżet UE oparty jest na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wielolet-
nie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publiczny-
mi. Jego zalety akcentowane są w opracowaniach i raportach takich instytucji, jak 
Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., 
poz.  885 ze zm.), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. 

Zofia Dolewka
Dr, Uniwersytet Łódzki,  

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  
Katedra Samorządu Terytorialnego

1. 
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wydatków budżetowych ze średnio i długookresowymi celami oraz 
z kondycją finansową w dłuższej perspektywie.

Wspomniana wcześniej ustawa o finansach publicznych z 2009 r. 
wprowadziła obowiązek opracowywania na poziomie państwa wielolet-
niego planu finansowego państwa (WPFP), zaś na poziomie samorządu 
terytorialnego – wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wieloletnia 
prognoza finansowa z założenia miała być dokumentem strategicznym, 
wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Miała być 
wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego przez jej organy uchwałodawcze (stanowiące), 
mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich po-
zostałych zainteresowanych. Dane budżetowe, obrazujące sytuację finan-
sową jednostki samorządowej w przyszłych latach, pozwalają na dokona-
nie analizy możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej. 
Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finanso-
wej było umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże praktyka dostarcza wiele 
problemów i wątpliwości dotyczących m.in. prawidłowości danych wy-
kazywanych w tym dokumencie, uwzględniając kontekst czasu, na jaki 
był i jest sporządzany. 

Celem artykułu jest dokonanie oceny tego narzędzia z punktu wi-
dzenia jego zastosowania i realistyczności. Całość rozważań zostanie 
przeprowadzona w oparciu o analizę wybranej literatury specjalistycz-
nej, przepisów prawa odnoszących się do sytemu finansów publicznych 
w Polsce oraz danych w zakresie opracowywania wieloletniej prognozy 
finansowej w 18 miastach wojewódzkich. 

Wieloletnia prognoza finansowa  
jako narzędzie planistyczne 

Omawiając kwestię planowania, należy zwrócić uwagę na związki i róż-
nice pomiędzy planowaniem a prognozowaniem. Plan jest określeniem 
sposobu postępowania, jest programem działań, zaś prognoza jest prze-
widywaniem procesów od nas niezależnych. Plan dotyczy więc tych 
procesów i elementów, co do których możemy dokonywać wyboru (po-
dejmować decyzję). Prognoza określa jedynie przyszły stan procesów 
lub zjawisk ekonomicznych, nie zakładając żadnej ingerencji w ten stan 
poprzez decyzje i planowe działania. Plan oceniany jest z punktu widze-
nia efektywności i skutków uzyskanych dzięki tym działaniom, prognoza 

2. 
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oceniana jest jedynie z punktu widzenia jej trafności. Należy pamiętać, że 
prognoza niesie ze sobą ryzyka, stąd konieczność stosowania tzw. zasady 
ograniczonego zaufania. Reasumując, prognozowanie i planowanie są ze 
sobą w procesie zarządzania powiązane, jednakże nie należy ich ze sobą 
utożsamiać3. 

Choć planowanie wieloletnie jest zazwyczaj kojarzone z poziomem 
budżetu państwa jako jeden z istotniejszych mechanizmów racjonali-
zowania wyborów w polityce finansowej, to w wielu państwach, także 
w samorządach funkcjonuje mechanizm planowania w perspektywie kil-
ku lat. Tak jest m.in. w Danii, w Belgii, w Portugalii, w Nowej Zelandii, 
czy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, jak już wcześniej wspomnia-
no, w świetle obowiązujących przepisów prawa, na poziomie centralnym 
to Rada Ministrów uchwala wieloletni plan finansowy państwa (WPFP) 
i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to dokument, 
który obejmuje cztery lata budżetowe, tj. dany rok budżetowy i trzy kolej-
ne lata4. Stanowi plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozcho-
dów państwa. Dane w nim zawarte są bazą do przygotowania projektu 
ustawy budżetowej na kolejny rok. Wieloletni plan finansowy państwa 
jest aktualizowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały, corocz-
nie, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, 
i uwzględnia prognozę na kolejne trzy lata. Aktualizacja WPFP polega na 
doprowadzeniu danych w nim zawartych do zgodności z ustawą budże-
tową na dany rok budżetowy, a także na skorygowaniu WPFP w dalszych 
latach jego realizacji, w celu zapewnienia zgodności z kierunkami polity-
ki społeczno-gospodarczej i ze średniookresową strategią rozwoju kraju. 

Z kolei dla samorządu terytorialnego w zakresie wieloletniego plano-
wania, ustawodawca w tej samej regulacji prawnej5 wprowadził instytucję 
wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Uchwalenie tego dokumentu 
należy do obowiązków organów stanowiących. Według L. Patrzałka, wie-
loletnia prognoza finansowa jest opisem zamierzonych, w perspektywie 
co najmniej trzech lat, wewnętrznie spójnych działań organów samorządu 
terytorialnego, związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem zaso-
bów pieniężnych pod kątem osiągania wyznaczonych celów, związanych 
z organizowaniem i udostępnianiem dóbr publicznych i  społecznych6. 
Dokument ten jest prognozą kroczącą, czyli uzupełnianą (przedłużaną) 

3 Pojęcia „plan” i „prognoza” nie są synonimami. Plan to pewien program zadań 
i prac, które mają być wykonane (są przewidziane do wykonania) w określonym czasie. 
Prognoza natomiast zawiera przewidywania oparte na określonych danych, oblicze-
niach; za: Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 666 i 753.

4 Art. 103 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
5 Ibidem, art. 226.
6 L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2010, s. 116–117. 
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na kolejny rok budżetowy tak, by każdorazowo obejmował rok budże-
towy i  co najmniej trzy kolejne lata7. Czteroletni okres obowiązywania 
jest terminem minimalnym. Oznacza to, że nie jest możliwe uchwalenie 
WPF obejmującej okres, np. dwu albo trzyletni. Przepisy prawa nie za-
kreślają natomiast górnego limitu czasowego obowiązywania WPF, za-
strzegając jedynie, że okres ten nie może być krótszy niż okres, na który 
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. S. Owsiak twierdzi, 
że planowanie finansowe (budżetowe) w gruncie rzeczy jest odmianą tzw. 
planowania kroczącego, czyli takiego, w którym dokonuje się urealnie-
nia planowanych wielkości finansowych i ogólnie makroekonomicznych 
w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej i społecznej kraju8.

Okres planowania finansowego ma istotny wpływ na realność danych 
zawartych w takim dokumencie. Trzeba dodać, że samo sformułowanie 
„prognoza ma być realistyczna” jest nieostre, a  ocena spełnienia tego 
wymogu prawnego przez organ nadzoru jest bardzo utrudniona, mając 
chociażby na względzie horyzont czasowy prognozy. Prognoza spełnia 
warunek realizmu, jeżeli na etapie przygotowywania i uchwalania opie-
ra się na starannie i  obiektywnie opracowanych wartościach. Realizm 
WPF oznacza, że – aby tworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, 
odpowiedzialnej i relatywnie stabilnej polityki finansowej – powinna ona 
uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodar-
kę finansową jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie czasu 
wykraczającej poza bieżący rok budżetowy, w  tym również możliwości 
wystąpienia zjawisk nieoczekiwanych9. Chcąc spełniać ustawowy wy-
móg realności, prognoza powinna być weryfikowana i  przygotowana 
w oparciu o prawidłowe założenia metodologiczne – bez zaniżania lub 
zawyżania projektowanych wartości. Opis przyjętej metodologii, w tym 
np. stosowanych metod ekonometrycznych, powinien znaleźć się w ob-
jaśnieniach do WPF10.

Wiadomym jest, że im dłuższy okres, tym mniejsza realność. Jak poda-
je ministerstwo finansów, w ponad 88% przypadków WPF sporządzono 
dla okresu dłuższego niż 4 lata11. Prognozy opracowane dla okresu od 
5  do 10 lat stanowią blisko 43%, zaś pozostałe 45% – obejmują więcej 
niż 10 lat. Jak przedstawia się sytuacja w tym zakresie w miastach wo-
jewódzkich obrazuje tabela 1. W badanych jednostkach ustawowy wy-

7 Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
8 S. Owsiak, Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadanio-

wego, „Studia BAS” 2013, nr 1 (33), s. 43.
9 Wahań koniunktury, kryzysu gospodarczego, działania sił natury i innych zda-

rzeń losowych.
10 Art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11 http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/komuni-

katy/-/asset_publisher/5Ikj/content. (dostęp 30.07.2015 r.).

http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/komunikaty/-/asset_publisher/5Ikj/content
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móg realistyczności WPF12 nie jest zadaniem prostym, bowiem trudno 
odpowiedzialnie mówić o realistyczności w perspektywie 10, 15 i więcej 
lat, uwzględniając przy tym bardzo zmienne otoczenie w jakim funkcjo-
nujemy. Z danych (tab. 1) widać, że osiem największych miast w Polsce13 
sporządza ten dokument dla okresu obowiązywania ponad 25 lat (w tym 
Kraków 37 lat). Oczywiście dotyczy to tej części WPF, która odnosi się do 
prognozy kwoty długu. 

Ponadto, zdaniem E. Kuzyniak, gminy, starając się wykazać w wielo-
letnich prognozach finansowych spełnienie wymogów art. 243 ustawy 
o finansach publicznych, zamiast podejmować realne kroki naprawcze 
ulegają pokusie zbyt optymistycznego planowania dochodów i wydat-
ków14. Jak już wcześniej wspomniano, przy wyborze zbyt długiego ho-
ryzontu planowania prognoza obarczona jest zdecydowanie większym 
błędem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w krajach skandynawskich, 
samorządy sporządzają plany finansowe na okres trzech lub czterech lat, 
z monitorowaniem poziomu deficytu. Z kolei samorządy w Belgii iw Por-
tugalii wieloletnie plany finansowe opracowują na czas kadencji organu 
stanowiącego. Takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione i to z kilku 
powodów. Przede wszystkim, mimo że wieloletnie planowanie finansowe 
ma charakter prognostyczny, to z perspektywy trzech, czterech lat jest 
dokumentem bardziej realistycznym niż te ze zbyt długim horyzontem 
czasowym (kilkanaście lat). 

Miasta Czas obowią-
zywania WPF

Dokonywane zmiany w WPF w ciągu roku 
2013 2014 do 15 lipca 2015

Białystok 2015–2038 11 11 5
Bydgoszcz 2015–2036 8 8 0
Gdańsk 2015–2040 brak danych brak danych brak danych
Gorzów Wielkopolski 2015–2030 brak danych brak danych brak danych
Katowice 2015–2035 25 11 brak danych
Kielce 2015–2030 brak danych brak danych brak danych
Kraków 2015–2052 10 12 7
Lublin 2015–2035 14 10 7
Łódź 2015–2040 16 20 7
Olsztyn 2015–2029 13 10 4
Opole 2015–2036 12 10 4
Poznań 2015–2041 6 5 1

12 Art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
13 Dotyczy to takich miast jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, 

Szczecin, Toruń.
14 E. Kuzyniak, Wirtualne dochody nie rozwiążą problemów wskaźnika zadłużenia, 

„Wspólnota” 2013, nr 20. 
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Miasta Czas obowią-
zywania WPF

Dokonywane zmiany w WPF w ciągu roku 
2013 2014 do 15 lipca 2015

Rzeszów 2015–2021 brak danych brak danych brak danych
Szczecin 2015–2043 6 4 2
Toruń 2015–2040 8 7 1
Warszawa 2015–2042 brak danych brak danych brak danych
Wrocław 2015–2043 10 8 3
Zielona Góra 2015–2034 15 13 10

Tabela 1. WPF miast wojewódzkich wg okresu planowania i dokonywanych zmian 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BIP poszczególnych urzędów miast.

Analizując dane dotyczące dokonywanych w ciągu roku zmian w bu-
dżecie danej jednostki samorządowej i jednocześnie w wieloletniej pro-
gnozie finansowej, stwierdza się, że dokument, który miał być z założenia 
planem ogólnym (WPF), pełniącym funkcje nadrzędne w stosunku do 
rocznego budżetu, pozostaje dokumentem wtórnym w odniesieniu do 
uchwały budżetowej. Jest on zmieniany w obszarze podstawowych za-
łożeń, w zależności od decyzji władz samorządowych podejmowanych 
w procedurze uchwalania budżetu. Z informacji zawartych w tabeli wy-
nika, że spośród 15 jednostek, aż 9 w 2013 r. i 8 w 2014 r. dokonywało 
zmian w ciągu roku budżetowego w WPF dziesięciokrotnie lub więcej 
razy15. Nie ulega wątpliwości, że dokument ten, zgodnie z jego ustawo-
wym wymogiem realności, powinien być aktualizowany. Pytanie brzmi 
– jak często? Czy tylko na etapie uchwalania budżetu, czy również w sy-
tuacji dokonywania zmian w budżecie? Z obserwacji widać, że dotyczy to 
drugiego wariantu, a to z kolei wypacza przydatność wieloletniej progno-
zy finansowej, jako narzędzia zarządzania finansami samorządowymi. Je-
śli WPF może tak często ulegać zmianom w ciągu jednego roku bazowe-
go – i to w znacznym zakresie, to nie można tego dokumentu traktować 
poważnie16. Bardzo częste zmiany dokonywane przez samorządy poka-
zują, że z realnością prognozy nie mają nic wspólnego, oczywiście poza 
danymi dotyczącymi bieżącego roku budżetowego – pokrywającymi się 
z budżetem17. 

15 Rekordziści w tym względzie to Katowice (25 razy w 2013 r.) i Łódź (20 razy 
w 2014 r.).

16 Zob. C. Kosikowski, Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finan-
sach publicznych, „Państwo i Prawo” 2009, nr 12.

17 E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa – doświadczenia po roku 
stosowania. Przewidywania, praktyka i wnioski de lege ferenda, http://www.samorzad.
lex.pl (dostęp 31.07.2015 r.).
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Ocena przydatności wieloletniej prognozy 
finansowej i propozycje zmian

W organizacjach publicznych podstawą działania są dokumenty o cha-
rakterze strategicznym. Ich ważność i rola polega na określeniu celów 
i zadań w dłuższej perspektywie czasowej. Z tego punktu widzenia doku-
menty te mogą być traktowane jako swoiste narzędzia realizacyjne. Każdy 
podmiot gospodarowania (a samorząd jest takim podmiotem) powinien 
myśleć i działać według strategii długofalowych. Wiąże się to wszystko 
z wyzwaniami, które płyną z bliższego i z dalszego otoczenia. Cele i za-
dania w samorządzie mobilizują do działania, ale jednocześnie narzucają 
ograniczenia i reżimy. Przez długi czas dokumenty strategiczne nie obej-
mowały sfery finansów, a bardziej odnosiły się do obszarów zarządzania. 

Niewątpliwie wieloletnia prognoza finansowa – jako element planowa-
nia wieloletniego – jest potrzebna i wprowadzenie jej jako powszechnego 
obowiązku służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego należy 
uznać za zasadne. Opracowanie tego dokumentu wiąże się z bardziej po-
głębioną (niż to miało i ma miejsce przy sporządzaniu budżetu na okres 
jednego roku) analizą finansów jednostki samorządowej w perspektywie 
wieloletniej, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. wydatków bieżących 
oraz wysokości długu i ewentualnych możliwości dalszego zadłużania się. 
Jak już wcześniej była mowa, planowanie wieloletnie nie jest niczym nowym 
w  praktyce funkcjonowania wielu jednostek samorządu terytorialnego. 
Aplikując o środki pozabudżetowe (przede wszystkim pochodzące z pro-
gramów europejskich), jednostki samorządowe musiały spełniać wymogi 
formalne, jakim była m.in. konieczność posiadania wieloletniej prognozy. 

Treść WPF powinna sprzyjać ocenie kondycji finansowej jednostek sa-
morządowych, bowiem zobowiązuje je do ujęcia ważnych danych finan-
sowych. Po pierwsze, w dokumencie tym mają być zawarte informacje na 
temat dochodów i wydatków bieżących, z podaniem wydatków na ob-
sługę długu. Pozwala to ocenę bieżącej równowagi i wskazuje na rezerwy 
– bądź ich brak, na prowadzenie działalności inwestycyjnej. Po drugie, 
w prognozie trzeba ująć również dochody i wydatki majątkowe, a to z ko-
lei pozwoli ocenić realność zamierzeń inwestycyjnych. Po trzecie, okre-
ślenie na każdy rok budżetowy wyniku budżetu, daje istotną informację 
w zakresie kierunków przeznaczenia nadwyżki (w przypadku dodatnie-
go wyniku) lub sposobu sfinansowania deficytu (w przypadku ujemnego 
wyniku). Oprócz wymienionych danych finansowych w WPF musi być 
także m.in. zawarta kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty. 
Te istotne wielkości, charakteryzujące sytuację finansową jednostki sa-
morządowej, są ważne nie tylko z punktu widzenia zarządzania finan-
sami, ale całą jednostką. Sytuacja finansowa będzie rzutować w prostej 

3. 
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linii na zaspokajanie potrzeb społeczności wspólnoty, czyli na realizację 
zadań publicznych, zarówno w sferze infrastrukturalnej jak i socjalnej.

Przy sporządzaniu WPF na pierwszy plan wysuwa się oczywiście przy-
gotowywanie projektu uchwały budżetowej. Następnie ważne jest opra-
cowanie metodologii prognozowania lub planowania poszczególnych 
wielkości wchodzących w  skład WPF (m.in.  wielkości budżetowych, 
przedsięwzięć, długu). Przyjęta metodologia powinna być właściwie 
dobrana do  szacowania poszczególnych wielkości, chodzi tu zarówno 
o  stopień skomplikowania danej metody, jak i  dostępność danych nie-
zbędnych do użycia18. Niestabilność polskiej gospodarki oraz chociażby 
niestabilność samego WPFP19, nie pozwala na bezkrytyczne jego trakto-
wanie, jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby WPF.

Kolejną kwestią jest określenie ram czasowych WPF. Obowiązek pre-
zentowania wskaźników na okres spłaty długu, powoduje konieczność 
planowania m.in. takich wielkości jak: dochody ogółem, dochody bieżące, 
dochody majątkowe (sprzedaż majątku), wydatki ogółem, wydatki bieżące. 
W tym przypadku kluczowa jest definicja wspomnianej już wcześniej „re-
alistyczności” prognozy. Z obserwacji wynika, że jednostki samorządowe 
przyjmują założenie stałości podstawowych wielkości WPF po określonym 
czasie (np. 4 lat). I w tym miejscu powstaje pytanie: po co prezentować pro-
gnozę w tak odległym horyzoncie czasowym (ponad 10 lat), skoro jedynym 
rozsądnym założeniem jest przyjęcie stałości elementów powyżej pewnego 
okresu? Niektórzy fachowcy uważają, że daje to WPF walor kompletności 
analizy. Jest to pewne uzasadnienie, ale przy analizie prognozy wcześniej 
wymienionych 18 miast nasuwa się szereg wątpliwości. Trudno bowiem 
ich nie mieć, gdy jednostka samorządowa mając zadłużenie stanowiące 
ok. 78% planowanych dochodów budżetowych, w uchwalonej prognozie 
finansowej na lata 2015–2040 przyjmuje, że:
§ tylko w 2015 r. wynik budżetu będzie ujemny, w dalszych latach 

(do 2040) zawsze dodatni,
§ korzystanie z instrumentów dłużnych tylko do 2017 r. (włącznie), 

po 2017 r. aż do 2040 – nie przewiduje się, 
§ z każdym rokiem planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na co-

raz wyższym poziomie (od 2023 r. wyraźna tendencja wzrostowa),
§ najwyższy poziom wydatków majątkowych w 2015 r. a od 2016 r. ich 

wartość istotnie maleje, 
§ całkowita spłata długu w 2040 r., 
§ dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane corocznie do 2040 r.

18 Zob. J. Sierak, Wieloletnie planowanie finansowe w jednostkach samorządu tery-
torialnego, saf.ews21.pl/download/lectures/0/000/000/001/wykladwpffffff.pdf, (dostęp  
1.08.2015 r.).

19 Wynika to z brzmienia art. 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.
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Uwzględniając zamierzenia rozwojowe tej jednostki, jak również po-
trzeby społeczne i  infrastrukturalne, nie ma żadnej wątpliwości, że ten 
dokument nie jest realistyczny, nawet co do przyjętych wielkości w latach 
2016–2018. 

Z punktu widzenia wykonywania zadań publicznych ważne jest, 
aby możliwości finansowe jednostki samorządowej pozwalały konse-
kwentnie dążyć do realizacji zaplanowanych celów. Jednak nie zawsze 
uzyskiwane dochody wystarczają na pokrycie wydatków. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się wiele przyczyn powstawania deficytu budże-
towego. Według M. Jastrzębskiej powodem jest m.in. malejąca baza do-
chodowa (np. na skutek spadku liczby mieszkańców), nieadekwatność 
transferów z budżetu państwa do przekazanych zadań20. Na podstawie 
danych zaczerpniętych z wieloletnich prognoz finansowych badanych 
miast, w tabeli 2 przedstawiono występowanie deficytu lub nadwyżki 
budżetowej. 

Miasta
Lata 

2015 2016 2017 2018
Białystok deficyt nadwyżka nadwyżka nadwyżka
Bydgoszcz deficyt deficyt deficyt nadwyżka
Gdańsk nadwyżka deficyt nadwyżka nadwyżka
Gorzów Wielkopolski deficyt deficyt deficyt deficyt
Katowice deficyt nadwyżka nadwyżka nadwyżka
Kielce deficyt deficyt deficyt nadwyżka
Kraków deficyt nadwyżka nadwyżka deficyt 
Lublin deficyt deficyt deficyt nadwyżka
Łódź deficyt nadwyżka nadwyżka nadwyżka
Olsztyn deficyt deficyt deficyt nadwyżka
Opole deficyt deficyt deficyt deficyt
Poznań deficyt deficyt nadwyżka nadwyżka
Rzeszów deficyt deficyt deficyt deficyt
Szczecin deficyt nadwyżka deficyt deficyt
Toruń nadwyżka deficyt deficyt deficyt
Warszawa deficyt deficyt deficyt deficyt
Wrocław deficyt deficyt deficyt deficyt
Zielona Góra deficyt nadwyżka nadwyżka nadwyżka

20 Zob. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 
2012, s. 188. 

Tabela 2. Wynik budżetu miast wojewódzkich w latach 2015–2018 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wieloletnich prognoz finansowych.
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Jak widać, tylko pięć miast (Białystok, Gdańsk, Katowice, Łódź i Zie-
lona Góra) spośród osiemnastu, planuje w latach 2015–2018 wystąpienie 
deficytu jednokrotnie, zaś trzykrotnie – nadwyżkę (przeznaczoną z re-
guły na spłatę zobowiązań). Jest to dość zastanawiające, szczególnie przy 
uwzględnieniu rosnących kosztów wykonywania obligatoryjnych zadań 
własnych, jak też konieczności zapewnienia wkładu własnego na reali-
zację zadań współfinansowanych chociażby ze środków Unii Europej-
skiej21. Trzeba dodać, że takie optymistyczne budżety zazwyczaj skłaniają 
do krytycznego podejścia, rodzą podejrzenia, że zaplanowane w nich pa-
rametry finansowe są na wyrost i nie zostaną później w takiej wysokości 
osiągnięte. Analizując prognozy można zaobserwować tendencję zawy-
żania dochodów bieżących, jak też ze sprzedaży majątku. Warto też pod-
kreślić, że zdecydowana większość największych miast w Polsce wykazuje 
deficyty w latach 2015–2018. 

Podsumowanie

Problem wieloletniego planowania finansowego w samorządzie terytorial-
nym jest opisywany w literaturze przedmiotu od wielu lat. Nie ulega wątpli-
wości, że samo planowanie finansowe na poziomie samorządu nie należy 
do łatwych przedsięwzięć, a trudności z tym związane wynikają m.in. z:
§ dużej skali zadań przekazanych poszczególnym jednostkom samo-

rządowym (najwięcej gminom),
§ nieadekwatnych środków finansowych – nawet na zadania zlecone 

przez administrację rządową,
§ silnego wpływu czynnika politycznego na kształtowanie wielkości 

i struktury budżetu,
§ istotnego wpływu czynników makroekonomicznych (inflacja, PKB) 

na wielkość dochodów budżetowych,
§ odrębnych zasad planowania dochodów niż wydatków. 

21 Możliwość absorpcji środków z UE przy realizacji projektów unijnych zależy 
przede wszystkim od zdolności do wygenerowania korzystnej tendencji kształtowa-
nia się nadwyżki operacyjnej (rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi) oraz od zdolności do pozyskiwania w odpowiednim czasie 
i w odpowiedniej wysokości środków pożyczkowych.  W latach 2016–2020 duża część 
środków UE jest przewidziana na wdrażanie krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych. Znaczą-
cym beneficjentem tych środków będą jednostki samorządu terytorialnego, a w naj-
większym stopniu gminy. 

4. 
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Z obserwacji wynika, że WPF jest często traktowana czysto mecha-
nicznie, tj. poprzez wypełnienie poszczególnych kolumn i wierszy tabeli, 
w celu realizacji ustawowych wymogów nałożonych na jednostki samo-
rządowe. Takie podejście nie ma nic wspólnego z działaniem efektywnym 
i racjonalnym. 

Z przedstawionej analizy można sformułować wnioski o charakterze 
ogólnym. Po pierwsze, w dalszym ciągu brak jest wystarczających me-
chanizmów gwarantujących wiarygodność projektowanych parametrów 
finansowych. Można odnieść wrażenie, że wprowadzenie ustawowego 
obowiązku22 (który nie jest pozbawiony wad, mimo dokonanych zmian) 
przyczyniło się do fasadowego planowania wieloletniego, tj. na zasadzie 
„co najwyżej spełnienia wymogów prawnych” (norm), na podstawie nie-
jednokrotnie nierealnych założeń. Po drugie, WPF traktowana jako do-
kument strategiczny, paradoksalnie nadal jest dokumentem wtórnym do 
budżetu (dokumentu zarządzania bieżącego). Nadto, sprowadzana jest 
często do czysto formalnej postaci. 

Po trzecie, brak realistyczności planowania w zakresie m.in. progno-
zy kwoty długu, czy też możliwości jego spłaty powoduje, że prognozy 
finansowe w samorządzie są opracowywane stricte w celu wypełnienia 
ustawowego obowiązku i na potrzeby pozyskania pozytywnych opinii 
regionalnych izb obrachunkowych. Stąd trudno je traktować jako istot-
ny i pomocny instrument w zarządzaniu finansami samorządowymi. Po 
czwarte, należałoby wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej ob-
ligatoryjnej pozycji „wydatków stałych”. Po piąte, wieloletnią prognozę 
finansową traktuje się jako plan, tymczasem obrazuje to pewien chaos 
i niezrozumienie znaczenia pojęć. Plan w sensie teoretycznym stanowi 
spójny zbiór celów i zadań oraz dobór trafnych środków i metod ich re-
alizacji. Programowanie zawiera te same elementy, ale ich połączenie ma 
charakter luźny. Zarówno plan, jak i program jest wynikiem procesu in-
formacyjno-decyzyjnego, którego efekt jest przekazywany do wykonania. 
Z kolei prognoza ma charakter jedynie informacyjny (indykatywny), ma 
zwiększyć wartość podjętej decyzji. Trzeba dodać, że na poziomie cen-
tralnym ustawodawca wprowadził obowiązek tworzenia wieloletniego 
planu finansowego. 

22 Narzuconego określonym wzorem, szablonem.
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Wieloletnia prognoza  
finansowa jako instrument 
skutecznego zarządzania  
długiem jednostki samorządu 
terytorialnego 

Wprowadzenie

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 (ufp) wprowadziła 
do systemu prawnego nową instytucję – wieloletnią prognozę finansową 
(WPF). Prognoza miała stanowić dla samorządu terytorialnego wartość 
dodaną w zakresie planowania wieloletniego, w tym także w odniesie-
niu do procesów związanych z zaciąganiem długu. Jednocześnie ustawo-
dawca postanowił w sposób istotny zmienić instrumenty monitorowa-
nia i ograniczania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST), 
wprowadzając w art. 243 ufp – obliczaną odrębnie dla każdej jednostki 
samorządowej – relację spłaty zobowiązań2. Spełnienie relacji warunkuje 
możliwość uchwalenia budżetu i prognozy finansowej. 

Wejście w życie przepisów ustawy korespondowało ze wzrostem zadłu-
żenia JST, które z kwoty 25 875 941 tys. zł – wg stanu na dzień 31 grudnia 
2007 roku3 – wzrosło do kwoty 40 294 344 tys. zł – wg stanu na dzień 
31  grudnia 2009 roku4. Tendencja wzrostowa utrzymała się przez na-
stępne lata, a kwota długu JST wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 

1 Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze ).
2 Przepis art. 243 ufp miał zastosowanie do budżetów JST poczynając od 2014 

roku. 
3 Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu 

przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r., KR RIO, Warszawa 2008 r., s. 149. 
4 Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budże-

tu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., KR RIO, Warszawa 2010 r., s. 147. 

Piotr Walczak
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.19
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wynosi 72 109 871 tys. zł5. Utrzymujący się wysoki poziom zadłużenia 
JST podkreśla znaczenie WPF, jako instrumentu zarządzania gospodarką 
finansową JST w sytuacji zaciągania zobowiązań dłużnych, podlegają-
cych spłacie często w okresie kilku lub kilkunastu lat. Czy jednak obecna 
konstrukcja przepisów określających kształt prognozy, jak również prze-
pisów normujących reguły zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na 
wykorzystanie WPF jako skutecznego instrumentu zarządzania długiem 
JST? Niestety, odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest pozytywna. 

Prognoza kwoty długu i jego spłaty 

Jedną z części WPF jest prognoza długu, w której jednostka samorzą-
dowa prezentuje kwotę długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz re-
lacje, o których mowa w art. 242–244 ufp, w tym informację o stopniu 
niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a 
ust. 4 i 8 i w art. 240b ww. ustawy. 

Prognozę długu tworzy zespół parametrów finansowych i obliczanych 
na ich podstawie wskaźników6, dla okresu, na jaki przyjmowana jest pro-
gnoza. W literaturze powszechna jest opinia, iż prognoza kwoty długu 
ma największe znaczenie dla treści WPF7. Prognoza ma w szczególno-
ści potwierdzić, że jednostka samorządowa zachowuje relację spłaty zo-
bowiązań określoną w art. 243 ust. 1 ufp. Relacja ta jest aktualnie naj-
ważniejszym instrumentem normatywnym pozwalającym monitorować 
i ograniczać zadłużenie JST. Z uwagi na powyższe, wartość prognozy 
długu powinna być oceniona przez pryzmat skuteczności wskazanego 
mechanizmu, o czym w dalszej części artykułu. 

5 Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania bu-
dżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., KR RIO, Warszawa 2015 r., 
s. 153. 

6 Istotne znaczenie dla prognozy długu mają także określone wartości finanso-
we sprzed roku bazowego, z uwagi na konstrukcję relacji spłaty zobowiązań, ujętą 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

7 S. Srocki, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej 
samorządu – zagadnienia prawne, „Finanse Komunalne” 2014, nr 12, s. 9; J.M. Salach-
na, Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od 
projektu do sprawozdania, Gdańsk 2010 r., s. 31; P. Walczak, Wskaźnik spłaty zobowią-
zań – art. 243 ustawy o finansach publicznych, [w:] Zadłużenie jednostek samorządu 
terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, 
Warszawa 2014 r., s. 67–68. 

2. 
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Prognoza kwoty długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz pla-
nuje się zaciągnąć zobowiązania. Aktualne przy tym pozostaje pytanie, 
jak należy rozumieć sformułowanie „planuje się zaciągnąć”. Czy zamiar 
zaciągnięcia zobowiązań wyrażony w tym przepisie dotyczy wyłącznie 
zobowiązań z roku bazowego (czyli roku budżetowego), czy też także 
tych pokazanych w kolejnych latach, jako źródło pokrycia prognozowa-
nego w WPF deficytu budżetu JST? Użycie przez ustawodawcę pojęcia 
„planuje się” stanowi argument za poglądem, że w rozważanej normie 
prawnej chodzi o rok budżetowy, w którego zakresie uchwała budżetowa 
zawiera normy planistyczne realizowane na etapie jego wykonania – rok 
bazowy8.

Funkcja prognozy kwoty długu 

Jak już wspomniano, zasadniczą funkcją prognozy kwoty długu jest po-
twierdzenie spełnienia przez JST relacji spłaty zobowiązań, mającej swoje 
prawne umocowanie w art. 243 ust.1 ufp. Potwierdzenie to rozciąga się na 
cały okres, na jaki jest uchwalona prognoza. Niezachowanie przedmioto-
wej relacji w jednym z lat budżetowych objętych prognozą jest istotnym 
naruszeniem prawa, skutkującym nieważnością uchwały w sprawie WPF 
i wszczęciem postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały budże-
towej9. Omawiany instrument nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, 
jak każda regulacja prawna ma za sobą potrzebę ochrony określonych 
wartości, co uzasadnia ingerencję ustawodawcy w daną sferę życia spo-
łecznego. Zaciąganie długu, oprócz aspektów pozytywnych związanych 
przede wszystkim z przyśpieszeniem realizacji procesów inwestycyjnych 
poprawiających jakość infrastruktury technicznej i społecznej samorzą-
du terytorialnego, może prowadzić także do pojawienia się negatywnych 
zjawisk w zakresie gospodarki finansowej. 

Nadmierne zadłużenie w skrajnym wypadku może doprowadzić do 
utraty płynności finansowej przez jednostkę samorządową oraz do nie-
możności wykonywania zadań publicznych. Relacja spłaty zobowiązań 
ma w swoim założeniu chronić JST przed sytuacją zaciągnięcia długu, 

8 Tak też W. Lachiewicz, [w:] Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy 
o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, Warszawa 2010 r., 
s. 403–404.

9 Właściwym organem nadzoru w powyższym zakresie jest kolegium regionalnej 
izby obrachunkowej (zob. art. 11 ust.1 pkt 2 i 7 ustawy z 7.10.1992 r., o regionalnych 
izbach obrachunkowych – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.).

3. 
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którego poziom spłaty przekroczy wyznaczoną przez ustawodawcę gra-
nicę. Zapewnia tym samym, wciąż według założeń, bezpieczeństwo fi-
nansowe JST i gwarantuje niezakłócone wykonywanie zadań na rzecz 
wspólnoty lokalnej. W tej perspektywie wniosek o dużym znaczeniu 
prognozy kwoty długu, jako instrumentu zarządzania długiem10, jest 
w pełni uzasadniony, tak samo jak konieczność przestrzegania przez 
JST wymogu realistyczności w zakresie prognozowania wartości fi-
nansowych. Problem pojawia się w momencie, w którym analiza stanu 
prawnego prowadzi do wniosku, iż wprowadzony przez ustawodawcę 
mechanizm oddziaływania na zadłużenie JST ma istotne wady, a jego 
stosowanie w niewystarczającym stopniu zachowuje związek z sytuacją 
finansową jednostek samorządowych, jak również kwotą długu i pozio-
mem spłaty. W ten sposób problemy związane z relacją spłaty zobowią-
zań, przekładają się na prognozę długu, dla której relacja ta ma zasadni-
cze znaczenie. 

Relacja spłaty zobowiązań 

Dla dalszych rozważań niezbędne jest przypomnienie, że stosownie do 
art. 243 ust. 1 ufp, organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, któ-
rego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 
następującym po  roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadają-
cych w danym roku budżetowym: 
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 

oraz art. 90 ufp wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredy-
tów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ww. ustawy,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone 
w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ufp wraz z należnymi odsetkami 
i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele okre-
ślone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz 
gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy 
średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej 

10 G. Wróblewska za główne cele zarządzania długiem uważa: zaspokojenie popy-
tu JST na pieniądz, minimalizację ryzyka finansowego, minimalizację kosztów związa-
nych z wykorzystaniem długu przez JST, minimalizację ryzyka utraty płynności, skoor-
dynowanie bieżącej i przyszłej zapadalności instrumentów budżetu z wymagalnością 
zobowiązań, G. Wróblewska, Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego 
– problemy praktyczne, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2, s. 99–100.

4. 
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dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budże-
tu, ustaloną według wzoru zawartego w omawianym przepisie. 
Relacja określona w art. 243 ust. 1 ufp nawiązuje w swojej konstrukcji 

do limitu mającego swoje oparcie w art. 169 ustawy z 30.6.2005 r. o fi-
nansach publicznych11, jednak zasadniczo odrębnie określa obowiązują-
cą w danym roku budżetowym granicę spłat. Uniwersalny wskaźnik wy-
rażony wartością 15% zastąpiony został indywidualnym dla każdej JST 
maksymalnym wskaźnikiem spłaty, obliczanym na podstawie wskaza-
nych przez ustawodawcę parametrów finansowych budżetów z ostatnich 
trzech lat, poprzedzających  rok, dla którego ustalany jest pułap spłaty 
zobowiązań.

Omawiany wskaźnik ogranicza poziom przypadających w danym roku 
spłat z tytułów wymienionych przez ustawodawcę, nie limituje natomiast 
wielkości długu JST. Dług ten, przy odpowiednio ułożonym harmonogra-
mie spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów 
wartościowych, może osiągnąć wysokie wartości, przekraczające – mają-
cą do 31 grudnia 2013 r. prawne znaczenie – granicę 60% wykonanych na 
koniec roku dochodów budżetu JST12.

Ograniczenia w  zakresie wysokości spłaty określonych zobowiązań 
(w tym dłużnych) pośrednio oddziałują na poziom długu, chociaż mogą 
także skutkować jego zaciąganiem na niekorzystnych warunkach. Przy-
kładowo, na długie okresy, ze spłatą długu w dwóch, trzech ostatnich la-
tach obowiązywania umowy i oczywiście koniecznością ponoszenia wy-
sokich kosztów obsługi zadłużenia z uwagi na niezmienną przez wiele lat 
kwotę należności głównej. Presja związana z pozyskaniem środków euro-
pejskich, cyklicznością wyborów samorządowych, a także koniecznością 
kontynuowania rozpoczętych projektów inwestycyjnych zwiększa ryzyko 
zaciągania zobowiązań dłużnych na warunkach, których ocena może do-
tykać kwestii gospodarności podejmowanych przez organy JST decyzji. 
Coraz wyraźniej materializuje się ryzyko, iż stosowanie art. 243 ufp nie 
tylko nie ogranicza skutecznie wzrostu poziomu zadłużenia JST, ale przy-
czynia się do zwiększenia kosztów związanych z pozyskaniem środków 
zwrotnych, a także do powszechnego „rolowania” długu na coraz mniej 
korzystnych warunkach. 

Jak już wskazano, ustawodawca, przyjmując konstrukcję limitującą spła-
ty zobowiązań wyrażoną w art. 243 ufp, odszedł od funkcjonującej przez 

11 Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.). 

12 Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – 
łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego 
nie mogła przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 
budżetowym.
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wiele lat formuły sztywnego wskaźnika stosowanego przez wszystkie JST. 
Nowa formuła, w ramach której wyznaczana jest granica możliwych do 
zaplanowania spłat z  tytułu wskazanych w  ww. przepisie zobowiązań 
w roku budżetowym, oparta jest na kategorii nadwyżki operacyjnej, któ-
ra – w ocenie ustawodawcy – w sposób bardzo znaczący charakteryzuje 
sytuację finansową JST. Aby zapewnić większą miarodajność uzyskane-
go wyniku, ustawodawca zdecydował, że do obliczenia zdolności JST do 
spłaty zobowiązań przyjmowane są dane z trzech lat poprzedzających rok 
budżetowy, dla którego ustalany jest maksymalny wskaźnik spłat.

Decyzja ustawodawcy wyróżniająca kategorię nadwyżki operacyjnej, 
jako istotną dla obliczenia maksymalnego limitu spłat zobowiązań, ma 
oczywiście charakter pewnej arbitralności, bowiem wskaźników opi-
sujących sytuację finansową i ekonomiczną JST, w tym jej zdolność do 
regulowania zobowiązań, jest dużo więcej. Nadwyżka operacyjna okre-
śla stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących, będąc także 
identyfikowana jako wynik operacyjny budżetu. Nadwyżka operacyj-
na powiększona o  dochody ze sprzedaży majątku określa, na gruncie 
art. 243 ww. ustawy, potencjał JST i jej zdolność do regulowania zobowią-
zań. Przy czym w celu zachowania stosownych proporcji dla ustawodaw-
cy – w ramach przedmiotowej konstrukcji – nie miała znaczenia kwota 
nadwyżki powiększonej o wskazane dochody, ale odniesienie tej wartości 
do dochodów ogółem budżetu JST. 

Mając na uwadze zarysowaną powyżej korelację między prognozą 
kwoty długu a relacją spłaty zobowiązań, zwrócić należy uwagę na dwa 
kluczowe problemy utrudniające, czy nawet uniemożliwiające, postrze-
ganie WPF, jako skutecznego instrumentu zarządzania długiem. 

Dług spłacany wydatkami 

Z uwagi na okoliczność, że prognoza kwoty długu potwierdza spełnienie 
relacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, poza za-
kresem zainteresowania ustawodawcy pozostają te zobowiązania dłużne, 
które nie są ujęte w formule matematycznej określającej przedmiotową 
relację (ujęte są w niej natomiast te, które zostały wymienione w art. 89 
ust.1 pkt 2–4 i w art. 90 ww. ustawy)13. 

13 Czyli pożyczki, kredyty i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) na sfi-
nansowanie planowanego deficytu; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE oraz 

5. 
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Na gruncie przepisów o finansach publicznych, w szczególności § 3 
pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do 
państwowego długu publicznego14 – do kategorii pożyczek i kredytów za-
licza się umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ 
na poziom długu publicznego15; umowy sprzedaży, w których cena jest 
płatna w ratach; umowy leasingu zawarte z producentem lub finansu-
jącym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione 
na korzystającego z rzeczy; a także umowy nienazwane o terminie za-
płaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót 
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 
pożyczki lub kredytu. 

W żadnym z ww. przypadków JST nie jest ograniczona limitem zacią-
gania zobowiązań dłużnych ustalanym w uchwale budżetowej na pod-
stawie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 6 ufp, nie jest związana 
katalogiem sytuacji wymienionych w art. 89 ust. 1 i art. 90 ww. ustawy, 
pozwalających na zaciągnięcie określonych zobowiązań dłużnych; nie 
jest także zobowiązana do uzyskania opinii RIO w sprawie możliwości 
spłaty długu. Przedmiotowe zobowiązania tworzą dług, nie wywołują 
jednak zainteresowania prawodawcy, który pozostawia je poza prawną 
reglamentacją dotyczącą zagadnień związanych z długiem JST. Wyja-
śnienie zasygnalizowanej sytuacji nie jest zadaniem prostym, mając na 
względzie okoliczność, że omawiane zobowiązania stanowią bardzo czę-
sto analogiczne obciążenie dla budżetów JST, jak zobowiązania dłużne 
wymienione w art. 89 i w art. 90 ufp, na co wskazał sam prawodawca za-
liczając do długu, m.in., umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym 
niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, 
które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub 
kredytu. 

pożyczki z państwowych funduszy celowych przeznaczone na inwestycje lub zakupy 
inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie WPF. 

14 Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicz-
nego (Dz.U. Nr 298, poz.  1767).

15 Zgodnie z art. 18a ust.1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.  100 ze zm.) – zobowiązania wynikające z umów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu 
publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner pry-
watny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka 
popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwa-
rancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakoń-
czeniu trwania umowy.

m.in
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Zobowiązania uznane za komponenty długu publicznego na podstawie 
przepisów powołanego rozporządzenia identyfikowane są jako dług spła-
cany wydatkami, co nie dotyczy tylko – objętych dyspozycją § 3 pkt 2 ww. 
rozporządzenia – papierów wartościowych, których zbywalność jest ogra-
niczona. Uzasadnienia dla powyższej terminologii należy szukać w przy-
jętej przez prawodawcę charakterystyce omawianych instrumentów, która 
zakładała, że do długu należy wliczyć te umowy, które generują wieloletnie 
zobowiązania dla JST, nie są jednak związane z pozyskaniem środków fi-
nansowych, tak jak ma to miejsce w przypadku papierów wartościowych, 
pożyczek lub kredytów. W sytuacji np. leasingu lub sprzedaży z ceną rozło-
żoną na raty JST nie pozyskuje środków finansowych, natomiast w ramach 
danej instytucji prawnej zobowiązuje się do spełniania świadczeń finanso-
wych w ustalonym okresie, często z obciążeniem budżetów lat kolejnych. 
Jeżeli w zakresie danych stosunków prawnych ma miejsce udzielenie kre-
dytu, to nie następuje to w relacji JST – leasingodawca, JST – sprzedawca, 
a w relacji np. instytucja finansowa – leasingodawca, instytucja finansowa 
– sprzedawca. Świadczenia, do których zobowiązuje się JST na podstawie 
tych umów nie są związane ze spłatą pozyskanych środków finansowych, 
nie wpisują się we właściwą dla pożyczek, kredytów, papierów wartościo-
wych relację: przychody – rozchody. Wpływ środków z tytułu kredytu, po-
życzki, obligacji jest, bowiem przychodem budżetu JST, spłata długu (zwrot 
środków) rozchodem budżetu. Tylko koszty pozyskania środków zwrot-
nych kwalifikowane są jako wydatki budżetu (prowizja, odsetki, itp.). W ta-
kich przypadkach określenie analizowanych umów, jako długu spłacanego 
wydatkami, ma swoje uzasadnienie. Problem w tym, że uzasadnienie to 
nie jest aktualne w stosunku do wszystkich zobowiązań objętych § 3 pkt 2 
rozporządzenia. Jednostki samorządu terytorialnego korzystają, bowiem 
także z takich instrumentów finansowych, które pozwalają im pozyskać 
środki finansowe, z obowiązkiem ich zwrotu. Na podstawie stosowanych 
konstrukcji prawnych otrzymane środki kwalifikowane są, jako docho-
dy budżetu (np. sprzedaż zwrotna, leasing zwrotny) lub w ogóle nie mają 
odzwierciedlenia w planie budżetu (np. subrogacja połączona z restruktu-
ryzacją zobowiązań). Planowane w budżecie wydatki przeznaczone są de 
facto na zapłatę za udostępnienie kapitału, oraz na jego zwrot. Te zobowią-
zania mają zatem istotnie odmienny charakter od wcześniej wskazanych, 
a charakter wydatków z nimi związanych na płaszczyźnie ekonomicznej 
utożsamia je z umowami pożyczek lub kredytów. Zawarte w § 3 pkt 2 roz-
porządzenia sformułowanie o skutkach ekonomicznych podobnych do 
umowy pożyczki lub kredytu nie jest tutaj adekwatne. 

Niezależnie od powyższego jeszcze raz należy podkreślić, że spłata dłu-
gu objętego § 3 pkt 2 rozporządzenia (poza papierami wartościowymi) 
nie jest uwzględniona w relacji ujętej w art. 243 ust. 1 ufp i brak jest nor-
matywnych podstaw do ujmowania przedmiotowych wydatków (np. z ty-

6. 
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tułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związa-
nych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują 
skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu) przy ob-
liczaniu rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wszystkie, z wyjątkiem 
papierów wartościowych, przywołane powyżej tytuły dłużne spłacane są 
poprzez wydatki budżetu JST, a formuła zawarta w art. 243 ust. 1 ww. usta-
wy obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od zobowią-
zań zaciągniętych w sytuacjach opisanych w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp oraz 
potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Pozostałe 
kwoty to rozchody (spłata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji). O ile 
w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., tzw. dług spła-
cany wydatkami uwzględniany był przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia 
JST, na podstawie art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych, to po 1 stycznia 2014 r. może mieć znaczenie przy budowaniu prawej 
strony relacji spłaty zobowiązań, jeżeli jego spłata powiększa kwotę wydat-
ków bieżących. Nie ma to jednak znaczenia dla jednostki samorządowej 
korzystającej z takich instrumentów, bowiem maksymalny wskaźnik spła-
ty zobowiązań nie limituje przecież spłat związanych z przedmiotowymi 
umowami. Może być on nawet ujemny, a jednostka samorządowa może 
zawrzeć umowę nienazwaną związaną z finansowaniem usług, dostaw, ro-
bót budowlanych, mającą wszelkie cechy kredytu lub pożyczki, nie będąc 
jednak formalnie identyfikowana z takim zobowiązaniem. W skrajnym 
przypadku JST może mieć dług na poziomie np. ponad 150% wykonanych 
dochodów, obciążający znacznie budżety kolejnych lat, a kwota rocznych 
spłat w ramach relacji ustalonej w art. 243 ufp wynosić będzie 0, bowiem 
wszystkie tytuły dłużne będą wynikały np. z umów nienazwanych, czy też 
umów z ceną sprzedaży rozłożoną na raty. 

Tym samym, maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań znajduje za-
stosowanie tylko do części długu. Jednostka samorządowa nie pokazu-
jąc spłat zobowiązań dłużnych po lewej stronie relacji (wskaźnik roczny 
spłaty) może być jednak obciążona długiem w sposób zagrażający płyn-
ności finansowej. 

Wyłączenie z ograniczenia spłaty zobowiązań 

Ustawodawca limitując niektóre transfery z budżetu związane ze spłatą 
długu wyłączył z powyższego ograniczenia niektóre wydatki i rozchody. 
Stosownie do art. 243 ust. 3 i 3a ufp, przy obliczaniu przypadającej w da-
nym roku kwoty spłat nie uwzględnia się (lewa strona relacji):

6. 
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1.  Spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą 
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia-
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, wraz z należny-
mi odsetkami (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp);

2. Wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową 
zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy 
wraz z należnymi odsetkami i dyskontem (art. 243 ust. 3 pkt 1a ufp);

3. Poręczeń i  gwarancji udzielonych samorządowym osobom praw-
nym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fi-
nansach publicznych (art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp);
–  w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, pro-

jektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin 
ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań za-
ciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a (część 
wspólna dla art. 243 ust. 3 ww. ustawy). 

Ponadto w kwocie spłat nie uwzględnia się wykupów papierów war-
tościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 
i  dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w  związku 
z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finanso-
wanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ufp, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, finanso-
wanych tymi zobowiązaniami16.

Jeżeli, jak założyliśmy, relacja spłaty zobowiązań ma chronić bezpie-
czeństwo finansowe JST to wyłączenie spłat zobowiązań dłużnych, na 
które jednostka samorządowa nie otrzymuje środków zagranicznych 
(wkład krajowy) jest niezrozumiałe. Mając świadomość znaczenia pro-
cesów związanych z absorpcją środków europejskich, zadać należy jed-
nak pytanie, o dobór instrumentów służących zwiększeniu efektywno-
ści tych procesów. W pierwszej kolejności powinny być to instrumenty 
realnie zwiększające potencjał ekonomiczny i finansowy JST, a nie wy-
łącznie formalne zabiegi pozostające bez związku z sytuacją finansową 
JST. Niestety zmiany w zakresie wyłączeń z ograniczeń wynikających 
z relacji spłaty zobowiązań mieszczą się w kategorii działań o wymiarze 
formalnym. 

16 W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom 
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ustala 
się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE 
dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Kwotę wydatków na wkład kra-
jowy ustala się w wysokości, jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, obliczony został bez uwzględnienia 
zdyskontowanego dochodu (art. 243 ust. 3a ustawy).

7. 
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Bardzo szeroki zakres wyłączeń skutkuje sytuacją, w której zachowanie 
omawianej relacji wcale nie musi być koherentne z potencjałem ekono-
micznym JST pozwalającym na dalsze zadłużanie się. Spłata zobowiązań fi-
nansujących publiczny wkład krajowy, w ramach realizacji projektów, pro-
gramów lub zadań współfinasowanych ze środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ufp, podlega wyłączeniu przy obliczaniu rocznego wskaźnika 
spłaty zobowiązań (lewa strona relacji ustalonej w art. 243 ust. 1 ww. ustawy), 
stanowi jednak realne obciążenie budżetu, na które należy wygospodarować 
środki finansowe w odpowiedniej wysokości. Może to spowodować sytuację, 
w której JST zachowując omawianą relację, utraci płynność finansową, za-
przestając regulowania obciążających ją zobowiązań.

Zachowanie relacji spłaty zobowiązań  
i znaczenie prognozy kwoty długu

Spełnienie relacji wyznaczonej przez art. 243 ust. 1 ufp oznacza zatem 
tylko tyle, że według sformalizowanej reguły ustalonej przez ustawo-
dawcę JST w danym roku jest w stanie spłacić część swojego długu 
(formalnie, ale już nie faktycznie). Wniosek ten nie dotyczy całości 
obciążającego jednostkę samorządową zadłużenia (przede wszystkim 
zobowiązania dłużne finansujące wkład krajowy oraz dług spłacany 
wydatkami). W konsekwencji wątpliwości budzi znaczenie prognozy 
długu w WPF, której celem jest w szczególności potwierdzenie zacho-
wania omawianej relacji przez okres, na jaki uchwalono prognozę. Je-
żeli ww. relacja ma stanowić formalnie ustalony wskaźnik potencja-
łu finansowego JST, w kontekście obowiązku spłaty zadłużenia, to jej 
fragmentaryczny charakter czyni ten wskaźnik w niewielkim stopniu 
przydatnym dla przedstawionego celu. Wobec powyższego, przytoczo-
na powyżej funkcja prognozy długu także ma ograniczone walory, a jej 
wypełnienie w coraz mniejszym stopniu zachowuje związek z faktycz-
ną sytuacją finansową JST. Dodając do tego liczne wątpliwości doty-
czące konstrukcji normatywnej wynikającej z przepisów art. 243 ufp, 
artykułowane w stosunku do ustawodawcy oczekiwanie zmian w za-
kresie ww. unormowań jest co najmniej uzasadnione. Na potrzebę tych 
zmian zwróciła uwagę Krajowa Rada RIO w Informacji dotyczącej 
przeprowadzonej w 2013 roku koordynowanej kontroli zadłużenia17 

17 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limi-
tów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014 r., www.bip.lodz.rio.gov.pl, (dostęp 10.06.2015 r.).
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oraz Najwyższa Izba Kontroli przy okazji kontroli odnoszącej się do 
wykonywania przez RIO zadań w zakresie przeciwdziałania zagroże-
niom wynikającym z nadmiernego zadłużania się JST18. Zmiana roz-
ważanych regulacji normatywnych, uwzględniająca formułowane nie 
tylko przez organy kontroli i nadzoru postulaty19, w znaczący sposób 
wpłynie na ocenę WPF, jako dokumentu projektującego sytuację fi-
nansową JST, uwzględniającego całokształt operacji finansowych zwią-
zanych z zaciąganiem długu i jego spłatą. Aktualnie, prognoza długu 
zbudowana wokół relacji spłaty zobowiązań, będąca jedną z kluczo-
wych części WPF, przyczynia się do coraz intensywniejszej krytyki 
omawianej instytucji prawnej. Zamiast wszechstronnej analizy sytuacji 
finansowej JST, w szczególności związanej z długiem, WPF koncentru-
je się na wyselekcjonowanej przez ustawodawcę grupie zobowiązań, 
uznając – formalnie ustaloną – możliwość ich spłaty za kryterium de-
cydujące o prawie JST do prowadzenia gospodarki finansowej w opar-
ciu o budżet. Trudno jednocześnie znaleźć odpowiedź na pytanie, 
dlaczego sytuacji, w której uwzględnienie w relacji spłaty zobowiązań 
kwot przypadających do zapłaty z tytułu umów nienazwanych, wywo-
łujących skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kre-
dytu, skutkuje przekroczeniem maksymalnego wskaźnika spłaty zobo-
wiązań, ustawodawca nie uznał za negatywną przesłankę uchwalenia 
budżetu JST. Skoro zobowiązania te zostały zrównane przez prawo-
dawcę z kredytami i pożyczkami (patrz § 3 pkt 2 rozporządzenia Mini-
stra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego), w konse-
kwencji powinny zostać uwzględnione w art. 243 ust.1 ufp oraz w WPF 
(prognozie kwoty długu i jego spłaty). 

Pilną potrzebą jest, zatem zidentyfikowanie podstawowego znaczenia 
prognozy długu i tym samym WPF, co wymaga istotnych zmian legisla-
cyjnych. Obecnie funkcja ta nie jest jasna zarówno dla ustawodawcy, jak 
również dla JST, dla których WPF jest bardziej wymogiem formalnym, 
niż podstawą zarządzania strategicznego finansami lokalnymi20. 

18 Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 18/2015/14/066/LBI, www.nik.gov.pl, 
(dostęp 10.06.2015 r.).

19 Zob. M Jastrzębska, Regulacje prawne w zakresie zaciągania i obsługi długu 
przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – zalety i wady, [w:] Zadłużenie jed-
nostek…, red. P. Walczak. 

20 Zob. J.M. Salachna, Dlaczego należy poprawić mechanizmy wieloletniej progno-
zy finansowej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2, s. 67.
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Realistyczność wieloletniej prognozy  
finansowej 

Wieloletnia prognoza finansowa nie będzie spełniać nawet tej zupełnie 
ograniczonej funkcji, jeżeli przy jej uchwalaniu naruszony zostanie praw-
nie istotny wymóg jej realistyczności. Zupełnie niespodziewanie istotne 
utrudnienia w tym zakresie przyniosło orzecznictwo sądów administra-
cyjnych. 

Cecha realistyczności WPF jest elementem dyspozycji normy prawnej 
budowanej w oparciu o art. 226 ufp. Mimo braku wyrazistego znacze-
nia przedmiotowego pojęcia, nie powinno ulegać wątpliwości, że speł-
nienie wymogu sformułowanego przez ustawodawcę warunkuje uznanie 
prognozy za zgodną z przepisami. Właściwe do takiej oceny są kolegia 
RIO, jako organy nadzoru w zakresie uchwał w sprawie WPF. Badanie 
legalności przedmiotowej uchwały zakłada również weryfikację odnoszą-
cą się do jej realistyczności, czyli rozstrzygnięcie, czy treść prognozy od-
powiada wzorcowi normatywnemu utworzonemu na podstawie art. 226 
ust. 1 ww. ustawy. Negatywna ocena tej okoliczności winna skutkować 
podjęciem rozstrzygnięcia nadzorczego. Szereg orzeczeń RIO stwierdza-
jących nieważność uchwały w sprawie WPF ma u swej podstawy wnio-
sek stwierdzający brak realistyczności prognozy, a samodzielną podstawą 
rozstrzygnięcia jest naruszenie art. 226 ust. 1 ufp. 

W tym kontekście interesujące są wyroki WSA w Szczecinie (wy-
rok WSA w Szczecinie z 28.11.2013 r., sygn. I SA/Sz 1129/1321) i WSA 
w Warszawie (wyrok WSA w Warszawie z 11.3.2014 r., sygn. V SA/Wa 
262/1422), w których sądy zakwestionowały art. 226 ust. 1 ustawy o fi-
nansach publicznych, w zakresie cechy realistyczności, jako samodzielny 
wzorzec normatywny rozstrzygnięcia nadzorczego. W konsekwencji sądy 
zgodnie przyjęły, że przesłanka realizmu WPF, o której mowa w art. 226 
ust. 1 ustawy, adresowana jest przede wszystkim do JST, co oznacza, że 
wykazanie przez RIO naruszenia tego przepisu musi być powiązane z na-
ruszeniem innego przepisu prawa, np. art. 243 ufp. 

Tezy powyższe są bardzo kontrowersyjne, jeżeli nie zupełnie błędne. 
Po  pierwsze, naruszenie art. 243 ufp stanowi samodzielną przesłankę 
stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w przypadku WPF i w żaden 
sposób nie wymaga w swej kwalifikacji uzupełnienia przez art. 226 ustawy. 
Po drugie, większość norm określających standardy prowadzenia gospo-
darki finansowej adresowana jest do JST, np. wymóg pokazania w uchwale 

21 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
22 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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budżetowej źródeł sfinansowania deficytu budżetu, czy też uchwalenia 
WPF na stosowny okres. Zadaniem organu nadzoru jest stwierdzenie, 
czy JST wymogi te spełniła. Taka też sytuacja zachodzi w przypadku dys-
pozycji wynikającej z art. 226 ww. ustawy. Bez wątpienia adresatem nor-
my jest organ stanowiący JST, ale okoliczność, czy wzorzec normatywny 
został w danej sytuacji zachowany bada organ nadzoru (kolegium RIO). 
Etapem tego badania jest ustalenie znaczenia normy prawnej, a w szcze-
gólności pojęcia „realistyczności”. Mając powyższe na względzie, uzasad-
niony jest pogląd, że sądy w sposób nieuprawniony ograniczyły w swych 
orzeczeniach kompetencje nadzorcze RIO23. 

Mimo znaczących trudności związanych z wyinterpretowaniem zna-
czenia normy prawnej wprowadzającej wymóg realistyczności prognozy, 
jest to jedna z istotniejszych jej cech normatywnych, pozwalająca roz-
ważać w przyszłości WPF jako realny instrument zarzadzania finansami 
lokalnymi. 

Podsumowanie 

Wieloletnia prognoza finansowa funkcjonuje w określonym otoczeniu 
normatywnym, a na jej ocenę wpływają w największym stopniu przepi-
sy normujące relację spłaty zobowiązań. Słabości i wady wskazanej kon-
strukcji bezpośrednio rzutują na WPF, w tym na prognozę kwoty dłu-
gu. Czyniąc przedmiotową relację osią prognozy, ustawodawca pominął 
w konsekwencji część długu, a poprzez wyłączenie z omawianego ograni-
czenia spłat dotyczących wielu tytułów dłużnych, jeszcze bardziej zawęził 
zakres przedmiotowy relacji, jak również prognozy długu i jego spłaty. 
Uwarunkowania te, szczegółowo omówione powyżej, uniemożliwiają 
postrzeganie WPF, jako skutecznego instrumentu zarządzania długiem 
JST. Sytuację komplikują dodatkowo spory wokół sposobu rozumienia 
wymogu realistyczności i zakresu ingerencji nadzorczej ze strony RIO. 
Zmiana tej sytuacji wymaga daleko idących modyfikacji obowiązujących 
przepisów, nie tylko tych regulujących instytucję WPF. Bez wątpienia 
obecny poziom zadłużenia JST, jak również perspektywa przyrastania 

23 Zob. też G. Wróblewska, op. cit., s. 103; J.M. Salachna, s. 66; odmiennie S.  Sroc-
ki, op. cit., s. 10–12, który ogranicza badanie realistyczności WPF do oceny zgodności 
wartości przyjętych w WPF z budżetem i danymi dotyczącymi wielkości wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań dłużnych oraz J.M. Salachna, op. cit., s. 33–34, która stwier-
dza, że ocena realności WPF prowadziłaby do uznania, że RIO podejmują decyzje me-
rytoryczne w zakresie gospodarki finansowej JST.

9. 
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długu związana z pozyskiwaniem środków z budżetu UE, sprawia iż wy-
pracowanie instrumentów pozwalających skutecznie zarządzać długiem 
jest bardzo potrzebne. 
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Budżet partycypacyjny  
– źródło inspiracji i przemian 
dla demokracji uczestniczącej 
(na przykładzie budżetu  
Porto Alegre)

Wprowadzenie 

Przedmiotem artykułu jest analiza znanego na całym świecie ekspe-
rymentu polityczno-ekonomicznego zastosowanego po raz pierwszy 
w Porto Alegre – budżetu partycypacyjnego1. Budżet ten był planem 
finansowym miasta kilkanaście lat (ostatni raz obowiązywał w 2004 r.). 
Doprowadził do znacznego jego przeobrażenia, w tym do rozwoju  

1 Problematyka budżetu partycypacyjnego stała się przedmiotem szerokiej dys-
kusji – zob. m.in. L. Avritzer, Sociedad civil, espacio público y poder local. Un análisis 
del presupuesto participativo en Belo Horizonte y Porto Alegre, [w:] Sociedad civil, esfe-
ra pública y democratización en América Latina: Brasil, red. E. Dagnino, Mexico 2002; 
L. Avritzer, Democracy and the public space in Latin America. Princeton 2002; L. Avrit-
zer, Models of democratic deliberation: participatory budgeting in Brazil, [w: ] Democra-
tizing democracy: beyond the liberal democratic canon, red. B. de Sousa Santos, New 
York 2006; L. Avritzer, Participatory Institutions in Democratic Brazil, Baltimore 2009. 
G. Baiocchi, Militants and citizens: the politics of participation in Porto Alegre, Stanford 
2005; B. Wampler, Orçamento Participativo: uma explicação para as amplas variaçoes 
nos resultados, [w:] A inovação democratica no brasil, red. L. Avritzer, Z. Navarro, São 
Paulo. B. Wampler, L. Avritzer, The Spread of Participatory Budgeting in Brazil: From 
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infrastrukturalnego. Nie ulega wątpliwości, że miasto wiele zyskało 
dzięki zastosowaniu tej nowej metody zarządzania, partycypacji oby-
watelskiej oraz redystrybucji środków finansowych. Budżet przyczynił 
się także do rozwoju odpowiedzialnej i przyjaznej obywatelom admini-
stracji lokalnej. 

Pytanie o możliwość wykorzystania budżetu partycypacyjnego w in-
nych państwach tylko prima facie jest retoryczne. Na przykładzie pol-
skich doświadczeń można stwierdzić, że bez zrozumienia mechanizmów 
warunkujących prawidłowe funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego 
(np. przyjęcia odpowiedniego poziomu finansowania lokalnego), osią-
gnięcie jego celów może okazać się trudne. 

Artykuł ma na celu przedstawienie budżetu partycypacyjnego Porto 
Alegre jako instrumentu demokracji uczestniczącej. W tym kontekście 
ciekawa jest geneza oraz uwarunkowania jego wprowadzenia. Dzięki 
zaprezentowaniu cech tej instytucji możliwe stanie się zidentyfikowanie 
niezbędnych warunków wprowadzenia takiego mechanizmu w danej 
społeczności lokalnej. 

Geneza budżetu partycypacyjnego

Budżet partycypacyjny jest instytucją nową w Polsce i z nieco dłuższą 
historią w Europie. Można jednak przyjąć, że znajduje się w fazie rozwo-
ju i wciąż jeszcze opiera się głównie na obywatelskiej spontaniczności2, 
co niesie za sobą pewne zagrożenia (wykorzystywanie w rozgrywkach 
politycznych). Populacja objęta budżetami partycypacyjnymi w 2009 r. 
sięgnęła ponad 8 000 000 ludzi i wartość ta stale rośnie. 

Zainteresowanie budżetem partycypacyjnym jest wynikiem licznych 
procesów społecznych i politycznych. Należy je postrzegać w szerszej 
perspektywie – jako skutek globalizacji oraz w perspektywie węższej – 
jako dowód zainteresowania obywateli polityką lokalną i jako pochodną 
zniechęcenia polityką ogólnokrajową.

Geneza budżetu partycypacyjnego (co dobitnie potwierdza przykład 
Porto Alegre) ma tło polityczne i ustrojowe i wiąże się z kryzysem form 

2 Dlatego polska regulacja prawna budżetów partycypacyjnych jest w zasadzie 
punktowa. Jest jednak zbyt wcześnie, by formułować jednoznaczne wnioski o ko-
nieczności jej rozbudowania. Konieczne jest monitorowanie zasad funkcjonowanie 
budżetu partycypacyjnego pod kątem konieczności wprowadzenia określonych me-
chanizmów prawnych.

2. 
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demokracji pośredniej. W Porto Alegre włączenie obywateli w decydowa-
nie o polityce miejskiej było wynikiem wygranej w wyborach lokalnych 
przez Partię Pracy, której zwycięstwo wyborcze było pośrednim skutkiem 
wieloletniej dyktatury. Partia Pracy obiecała bowiem, że po dojściu do 
władzy w mieście (tłumiony wcześniej) głos decydowania o sprawach 
lokalnych, w tym o budżecie miejskim, odda członkom społeczności lo-
kalnej. Popularność budżetu partycypacyjnego nie musi jednak wiązać 
się z aż tak ewidentną dysfunkcją państwa i władzy publicznej. Wystar-
czy, jak pokazują doświadczenia polskie, dominacja parlamentu z przed-
stawicielami niewłaściwie rozumiejącymi swoją rolę i zawłaszczanie 
przestrzeni lokalnej przez centralnie kierowane partie polityczne. Partie 
polityczne jako stałe organizacje zrzeszające obywateli i posiadające pro-
gram, zdolne do podejmowania decyzji mających na celu rozwiązywanie 
problemów społecznych, nie powinny ograniczać się do formowania pro-
gramów, gdyż konieczne jest także wcielanie ich w życie. Jako podmio-
ty uczestniczące w swobodnym współzawodnictwie politycznym partie 
mają obowiązek przedstawiać konkurencyjne rozwiązania i strategie oraz 
pełnić rolę ośrodków debat i dyskusji publicznych (swoistych think-tan-
ków) dotyczących reform politycznych, społecznych i gospodarczych. 
Niestety oczekiwanie to nie zostaje spełnione, co wzmaga u obywateli 
poczucie nieprzydatności klasy politycznej i typowych form demokracji 
pośredniej.

Okolicznością sprzyjającą wzrostowi zainteresowana budżetem party-
cypacyjnym jest także brak czasowości polityki i dominacja w niej celów 
krótkoterminowych, a nawet jednorazowych. Procedowanie sprawami 
publicznymi jest sekwencyjne i jednowątkowe z niewielkim udziałem 
nie-polityków. Tymczasem stymulacja, zarządzanie lub reformowanie 
spraw publicznych powinno być procesem ciągłym, wielowątkowym 
i wielościeżkowym, wymaga zaangażowania szerokiego kręgu podmio-
tów. Istotny jest udział polityków, członków społeczności oraz tzw. trze-
ciego sektora. 

Istotne znaczenie dla genezy budżetu partycypacyjnego ma zachodzą-
ca globalizacja polityki i prawa. Globalizacja, choć nie jest zjawiskiem no-
wym, wciąż nie została jednoznacznie zdefiniowana. Nie można jednak 
się temu dziwić, stanowi ona bowiem złożony i niepoddający się jednej 
logice proces „intensyfikacji ogólnoświatowych reakcji społecznych, któ-
re wiążą oddalone od siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarze-
nia są kształtowane przez wydarzenia występujące w innych oddalonych 
o wiele mil miejscach i vice versa”3. 

3 A. Giddens, Runaway World. How Globalization Is Reshaping our Lives, New York, 
2000, cyt. za: R. Zenderowski, Czy globalizacja unieważni nacjonalizmy i tożsamości 
narodowe?, „Studia Bobolanum” 2011, nr 1, s. 140.
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Brak definicji globalizacji zastępowany jest próbami opisania tego zja-
wiska. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania nie ma potrzeby przy-
taczania wszystkich cech globalizacji, niemniej jednak należy zwrócić 
uwagę na trzy najważniejsze kwestie.

Po pierwsze, globalizacja ściśle wiąże się z rewolucją informacyjną, 
rozwojem technologii informatycznych i wywołanymi przez nie zmiana-
mi w zakresie przetwarzania i przekazywania informacji oraz zarządza-
nia nimi4. Budżet partycypacyjny jest oparty na nowoczesnych formach 
przetwarzania informacji.

Po drugie, ma ona charakter wieloaspektowy. Przede wszystkim jest zja-
wiskiem finansowym, wiążącym liczne instytucje bankowe, ubezpieczenio-
we i inne finansowe poszczególnych państw w całość (włącznie z Bankiem 
Światowym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym – uzależnio-
nymi od Stanów Zjednoczonych)5. Globalizacja ma także silny wymiar go-
spodarczy oparty na światowym rynku kapitału, dóbr i usług. Globalizacja 
jest także – co oczywiste – zjawiskiem politycznym i militarnym. Nadto, 
ma ona wymiar kulturowy – wraz z przepływem dóbr, usług i informacji 
w świecie upowszechniają się bowiem wzorce (wartości) powstałe w jed-
nym kręgu cywilizacyjnym, które wypierają elementy lokalne6.

Wreszcie należy zwrócić uwagę, że globalizacja jest zjawiskiem dyna-
micznym i dalekosiężnym w skutkach, jednak w historii państwowości 
nie nowym. Obecnie jesteśmy świadkami trzeciej fali globalizacji. Obser-
wując skutki dwóch jej wcześniejszych etapów – wielkich odkryć geogra-
ficznych oraz rewolucji przemysłowej, należy przyjąć, że skutki globaliza-
cji XXI w. będą znaczące. 

Budżet partycypacyjny jest także pośrednim efektem rozwoju tech-
niki, Internetu i nowych metod decydowania o sprawach publicznych 
(e-demokracji), takich jak e-voting, NIMBY (Not In My Back Yard – „nie 
na moim podwórku”), YMIBY (Yes, In My Back Yard – „tak, na moim po-
dwórku”), BANANA (build absolutely nothing anywhere near anything) 
czy coraz popularniejszej, także w Polsce, procedury odwoławczej re-call, 
czy też nowej regulacji prawa do petycji7. Obecnie można mówić o zary-
sowywaniu się tendencji szerszego wykorzystywania mechanizmów, za 
pomocą których obywatele zabierają głos w sprawach publicznych. 

4 R. Piotrowski, Globalizacja i konstytucja, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytu-
cyjnego” 2012, t. 2, s 14.

5 W. Szostak, Globalizacja a suwerenność państwa współczesnego, [w:] Nowoczesny 
Lewiatan. Studia nad współczesnym państwem, red. J. Kornaś, Kielce 2006, s. 13–14.

6 Ibidem, s. 14.
7 Zgodnie z art. 63 Konstytucji realizacje tego prawa podmiotowego może nastą-

pić przez złożenie wniosku, skargi lub petycji. Artykuł 63 Konstytucji nie ogranicza for-
my dokumentu, jaki może być złożony przez jednostkę. Posłużenie się przez prawo-
dawcę trzema jego rodzajami należy interpretować w taki sposób, by zapewnić 

3. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=BANANA&action=edit&redlink=1


Budżet partycypacyjny – źródło inspiracji i przemian dla demokracji... 339

Definicja budżetu partycypacyjnego  
i jego modele

Cechą charakterystyczną definicji budżetu partycypacyjnego są liczne 
problemy w jej sformułowaniu. Wypracowanie tej definicji nastręcza po-
ważnych trudności, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę odmienności 
w funkcjonowaniu budżetów partycypacyjnych w różnych państwach. 
W najogólniejszym ujęciu budżet partycypacyjny polega na udziale nie-
reprezentantów (podmiotów niewybieralnych) w alokacji środków bu-
dżetowych. Należy przy tym wyróżnić trzy elementy, które są differentia 
specifica tego budżetu. 

Po pierwsze, musi on być instytucją przynależną do demokracji deli-
beracyjnej. Omawiany budżet należy postrzegać jako publiczny proces 
komunikacji zorientowany na poszukiwanie odpowiednich argumentów 
przemawiających za określonymi ocenami i rozwiązaniami omawianych 
projektów. Chodzi więc o powrót do debaty i dialogu jako centralnego 
elementu demokracji, gdyż deliberacja jest dyskusją dążącą do wypraco-
wania konsensusu8. 

Po drugie, budżet musi być instytucją legitymizującą lokalne cele 
polityczne i przez to samą władzę lokalną. Legitymizacja ta jest wielo-
wymiarowa, budżet z jednej strony pozwala zorientować się w realiach 
budżetowych, z drugiej – w potrzebach mieszkańców, a przez wybór 
celów wzmacnia identyfikację ze wspólnotą lokalną i rozwija postawy 
społeczeństwa obywatelskiego. Trzecim elementem wyróżniającym jest 
zapewnienie kontroli społecznej przez zwiększenie przejrzystości finan-
sowania i funkcjonowania administracji. Celowi temu służy powtarzal-
ność projektowania – łączenie przeszłości (the record of the past) i przy-
szłości, gdyż daje ono obraz, na co środki były przekazane, a jakie cele 

jednostkom możliwość kierowania do władz publicznych wszelkich postulatów, żą-
dań i próśb, byle tylko dotyczyły one zadań publicznych i pod warunkiem, że będą 
konkluzywne i postulatywne. Minimalnym wymogiem petycji jest więc odniesienie się 
do zadania publicznego realizowanego przez władze publiczne lub podmioty, którym 
zlecono wykonywanie takich zadań, opis stanu faktycznego oraz wniosek o podjęcie 
określonych działań. Oczywiście z punktu widzenia semantyki istnieją różnice między 
skargą, petycją i wnioskiem. Skarga będzie najczęściej odnosić się do stanów prze-
szłych, a wniosek do przyszłych i mimo że skarga co do zasady jest pismem indywi-
dulanym, a petycja zbiorowym, to jednak ani nazwa, ani zatytułowanie określonego 
pisma przez wnoszącego petycję nie ma znaczenia. Formalizm powinien być tu zredu-
kowany do minimum. Obowiązkiem adresatów petycji jest wydobycie z jej treści opi-
sanego problemu i działanie w myśl zasady in dubio pro libertate. Tylko przekonujące 
argumenty mogą uzasadniać zignorowanie wniosku, petycji lub skargi.

8 B. Jabłońska, W stronę demokracji deliberacyjnej? O politycznym komunikowaniu 
na tematy europejskie w polskiej prasie, s. 123.

3. 
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nie były nim objęte, a ponadto wprowadza element weryfikacji celowości 
i skuteczności finansowania określonych inwestycji.

W literaturze poświęconej społecznej partycypacji jedną z ważniejszych 
kwalifikacji modeli budżetów obywatelskich jest podział zaproponowany 
przez Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke9. Wyróżnili oni sześć modeli bu-
dżetu partycypacyjnego: model Porto Alegre w wersji europejskiej (Hisz-
pania, Włochy), model partycypacji sąsiedzkiej (proximity participation), 
model konsultacji, model partycypacji wspólnoty lokalnej i model partycy-
pacji inicjatyw wielostronnych (multi-stakeholder participation).

Pierwszy z modeli, silnie nawiązujący do Porto Alegre (PA), opiera się 
na włączeniu w proces decyzyjny wybranych przez wspólnotę członków 
społeczności lokalnej na otwartych spotkaniach. Członkowie wspólnoty 
wybierają także rady, które ustalają cele wydatkowania na nadchodzą-
cy rok. Następnie odbywają się spotkania na wyższych poziomach (dys-
tryktu, miasta) z udziałem lokalnych polityków, przedstawicieli stowa-
rzyszeń, organizacji. W modelu tym istnieje dwuetapowość. Najpierw 
dochodzi do wyłonienia propozycji konkretnych projektów na poziomie 
niższym i ich przegłosowania przez zgromadzenie członków wspólnoty. 
Następnie przedstawiciele władz lokalnych oceniają projekty, a końcowa 
ich wersja trafia do rady miejskiej, która włącza listę do budżetu miasta. 
Po uchwaleniu budżetu ustanawia się podmiot monitorujący sposób wy-
konania projektowanych inwestycji (składający się z przedstawicieli obu 
poziomów). W modelu tym istnieje daleko posunięty formalizm, a radni 
mają obowiązek uwzględnić propozycje mieszkańców 

Model partycypacji sąsiedzkiej (proximity participation) ma charak-
ter wyłącznie konsultacyjny (PS). Opiera się na „selective listening”, 
który polega na tym, że radni wcielają tylko te projekty zgłoszone 
uprzednio przez członków wspólnoty, które odpowiadają zdefiniowa-
nym przez nich celom i interesom. Konsultacje z członkami wspólno-
ty odbywają się za pośrednictwem różnych mediów, także Internetu. 
Na poziomie lokalnym ustalane są cele strategiczne, a decyzje zapadają 
w drodze konsensusu. Konsultacje prowadzi samorząd, ich stroną są 
radni i z tego względu można oczekiwać realizacji ustaleń dokonanych 
na etapie konsultacji.

Kolejny rodzaj budżetu partycypacyjnego ma także charakter wyłącznie 
konsultacyjny (K). Przedmiotem dyskusji jest polityka finansowa i jej trans-
parentność. Samorząd przedstawia informacje na jej temat, a następnie 
ocenia się tę politykę na spotkaniach przedstawicieli członków wspólnoty 
wybieranych losowo. Są one otwarte dla pozostałych członków wspólnoty. 

9 Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Participatory Budgeting in Europe: Potentials 
and Challenges, „International Journal of Urban and Regional Research” 2008, vol. 321, 
s. 169.
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Ocena polityki finansowej odbywa się albo zadaniowo (basen, biblioteka 
itp.) albo z punktu widzenia równowagi budżetowej. W trakcie spotkania 
uczestnicy mogą zadawać pytania i zgłaszać własne propozycje.

W dwóch kolejnych modelach – partycypacji wspólnoty (PW) lokalnej 
oraz partycypacji inicjatyw wielostronnych (PIW) – środki na finansowa-
nie określonych celów tylko częściowo pochodzą z budżetów lokalnych, 
gdyż cele są współfinansowane przez NGO-sy, podmioty prywatne czy na-
wet za pośrednictwem programów narodowych. Budżety odnoszą się więc 
do funduszy na cele inwestycyjne, kulturalne, środowiskowe lub społeczne. 
Decyzje dotyczące budżetu podejmowane są przez komitet składający się 
z przedstawicieli samorządu i podmiotów współfinansujących. Różnica 
między tymi modelami sprowadza się do współfinansowania sektora pry-
watnego, które w modelu partycypacji wspólnoty lokalnej nie występuje, 
podczas gdy w modelu partycypacji inicjatyw wielostronnych (multi-stake-
holder participation) prywatni sponsorzy mają wpływ na alokację środków 
(choć większa część środków musi pochodzić z budżetu lokalnego). 

PA PS K PW PIW
Kto podejmuje 
decyzję

Rada delega-
tów wspólnoty

Samorząd Samorząd Komitet Komitet

Przedmiot 
dyskusji

Inwestycje 
publiczne

Cele strate-
giczne danej 
wspólnoty

Budżet jako 
całość albo 
jego poszcze-
gólne zadania

Konkretne 
projekty 
wspólnoty 

Konkretne 
projekty 

Skutek Wiążąca de-
cyzja

Konsultacja Konsultacja Partnerstwo 
publiczno-
-prywatne

Partnerstwo 
publiczno-
-prywatne

Kontrola Rada delega-
tów

Samorząd Samorząd Samorząd 
i sponsorzy

Samorząd 
i sponsorzy

Wyróżnione modele są pośrednim dowodem na duże zróżnicowanie bu-
dżetów partycypacyjnych, potwierdza je także Raport Rady Europy z 2011 r. 
na temat roli samorządów lokalnych w ustalaniu budżetów partycypacyj-
nych10. Dokument przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w 25 pań-
stwach. Ukazuje on liczne odmienności w poszczególnych krajach. Różnice 
te są widoczne w regulacji prawnej budżetu. Istnieje ona tylko w 9 państwach 

10 N. Vodusek, A. Biefnot, Report on the CDLR survey of the role of central/regional 
government in participatory budgeting at local level. 

Legal framework and current practice in member states, https://wcd.coe.int/com.
instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage-
=2567401&SecMode=1&DocId=1801348&Usage=2 (dostęp 1.06.2015 r.).

Rysunek 1. Decydenci w poszczególnych modelach budżetu partycypacyjnego

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2567401&SecMode=1&DocId=1801348&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2567401&SecMode=1&DocId=1801348&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2567401&SecMode=1&DocId=1801348&Usage=2
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– przede wszystkim w ustawach o finansach publicznych oraz w aktach 
prawnych dotyczących uchwalania budżetów lokalnych. W niektórych pań-
stwach (Bułgaria, Grecja, Słowenia) samorządy lokalne mają obowiązek 
wykorzystywania mechanizmów partycypacyjnych w tworzeniu budżetów, 
w innych państwach (np. Malta, Finlandia) zachęca się samorządy do korzy-
stania z tych mechanizmów. Według raportu w większości państw stosuje się 
następujące formy włączenia obywateli w uchwalanie budżetu: a) ewentualne 
przesłanie projektu budżetu członkom społeczności albo innym podmiotom 
(Austria, Niemcy); b) opublikowanie projektu budżetu w internecie (Chor-
wacja, Dania, Estonia, Słowacja), niekiedy w wersji uproszczonej; c) zorgani-
zowanie wysłuchania publicznego, paneli, ankiet budżetowych (Portugalia, 
Turcja); d) zgłaszanie uwag, wniosków do samorządów dotyczących bu-
dżetów z reguły w terminie 10–14 dni; e) możliwość zgłaszania postulatów 
i wniosków online (Niemcy, Dania, Wielka Brytania). 

Interesująco przedstawia się zagadnienie zakresu związania samorządów 
opiniami członków wspólnoty. W większości państw opinie o projekcie bu-
dżetu nie są wiążące – samorządy mają swobodę w akceptowaniu propo-
zycji członków wspólnoty, natomiast w niektórych państwach wymaga się 
uzasadnienia nieuwzględnienia propozycji członków wspólnoty11.

Rysunek 2. Typy i poziomy bezpośredniej partycypacji obywateli12

11 Ibidem.
12 Opracowanie na podstawie I. Koryanov, T.D. Sisk, Participatory democracy, [w:] De-

mocracy At The Local Level, A Guide for the South Caucasus, 2003, http://iknowpolitics. org/
sites/default/files/democracy-locallevel-southcaucus. pdf (dostęp 2.06.2015 r.), s. 26.
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Budżet partycypacyjny jako przykład  
instrumentu demokracji uczestniczącej

Demokracja uczestnicząca opiera się na kolektywnym działaniu człon-
ków wspólnoty i prowadzi do podjęcia określonych decyzji. Uproszcze-
niem byłoby jednak uznanie, że zakłada ona wyłączność form demokracji 
bezpośredniej, gdyż udział członków wspólnoty łączy się z elementami 
demokracji przedstawicielskiej. Istnieją liczne mechanizmy demokracji 
uczestniczącej, ich klasyfikacja może zależeć od stopnia aktywności (par-
tycypacji) obywatelskiej (zob. rys. 2).

Pierwszy rodzaj sposobów partycypacji zakłada niewielki udział oby-
wateli, a jego istota sprowadza się do wymiany informacji między władzą 
lokalną a członkami wspólnoty. Dane te mogą być przekazywane obywa-
telom, którzy są adresatami kierowanych do nich informacji. Rola oby-
wateli może być przy tym pasywna, gdy adresaci zapoznają się z danymi 
(np. z udostępnionych zbiorów, tablic ogłoszeń, biuletynów informacji 
publicznej) lub aktywna, gdy wcześniej sami podejmują działania ma-
jące na celu pozyskanie udostępnionych przez władze lokalne informa-
cji. Przepływ informacji może też następować w odwrotnym kierunku 
– członkowie wspólnoty sami dostarczają władzom lokalnym określone 
informacje (wnioski, skargi, petycje). W tym ostatnim przypadku po-
ziom aktywności jest wyższy i wiąże się z wolą obywatela przekazania 
określonych informacji. 

Druga grupa sposobów partycypacji wykracza poza zaznaczony dotąd 
wymiar informacyjny (opiniotwórczy). Należą do niej konsultacje (tak-
że opiniotwórcze), które różnią się od informowania systematycznością 
i powtarzalnością, koncentrują się częściej na sprawach lokalnych, a nie 
indywidualnych, zawierają w sobie element decydowania rozumiany jako 
oczekiwanie od decydentów ustosunkowania się do zgłaszanych w toku 
konsultacji próśb czy postulatów.

Trzeci rodzaj uczestniczenia w sprawach lokalnych to definiowanie po-
lityki i decydowanie. Zakłada się współdziałanie władz lokalnych i człon-
ków społeczności na obu etapach (definiowania i decydowania). Plat-
formą porozumienia stają się ciała wspólne składające się z podmiotów 
definiujące cele społeczne (zebrania miejskie) oraz podmioty realizujące 
te cele (władza lokalna). W tym miejscu zasadniczo sytuuje się budżet 
partycypacyjny w Porto Alegre. Czwarta kategoria działań uczestniczą-
cych to wdrażanie wspólne (joint implementation). Cechą istotną od-
różniającą od poprzedniego rodzaju działania jest pomoc korporacyjna 
(substratu ludzkiego) i fundacyjna (majątku prywatnego) w planowaniu 
i realizacji inwestycji. Spektrum podmiotowe realizowanych działań jest 
szerokie, zalicza się do niego trzeci sektor, NGO-sy oraz biznes prywatny.

4. 
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Budżet uchwalany w brazylijskim Porto Alegre był aktem, w przygo-
towanie którego zaangażowanych było wiele podmiotów13. Na poziomie 
lokalnym, w każdej dzielnicy, funkcjonowało zgromadzenie dzielnico-
we, a niezależnie od nich – w każdym z pięciu obszarów tematycznych 
– zgromadzenie tematyczne. W obu zgromadzeniach mogli brać udział 
mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 rok życia. W trakcie spotkań 
dzielnicowych prowadzono akcję edukacyjną i przygotowywano spotka-
nia tematyczne (kwestie ogólnomiejskie) oraz hierarchizowano prioryte-
ty miejskie (ustalając gradację celów, np. w obszarach gospodarki ścieko-
wej, śmieciowej, budowy dróg i chodników, pomocy społecznej, zdrowia, 
edukacji, transportu itp.). Oprócz zgromadzeń dzielnicowych mieszkań-
ców odbywały się zgromadzenia ogólnomiejskie tematyczne: oświaty, 
kultury, czasu wolnego; zdrowia i opieki społecznej; rozwoju gospodar-
czego i finansowego miasta; komunikacji miejskiej i ruchu ulicznego oraz 
organizacji i planowania rozwoju miasta oraz ochrony środowiska. Były 
to ciała dyskusyjne (skategoryzowane merytorycznie) omawiające pro-
jekty konsultowane wcześniej przez zgromadzenia dzielnicowe.

Podmiotem odgrywającym dużą rolę w opracowaniu budżetu było 
także forum delegatów. Można było wyróżnić forum regionalne i tema-
tyczne. Forum było ciałem przedstawicielskim zebrań danej dzielnicy – 
zgodnie z regułą: im liczniejsze zebranie, tym więcej delegatów z danej 
dzielnicy14 (1:5, od 1996 1:20). W skład forum nie wchodzili ani radni 
miejscy ani urzędnicy. Funkcja członka forum była kadencyjna (jed-
noroczna). Spotkania forum odbywały się raz w miesiącu (z otwartym 
dostępem mieszkańców). Forum było platformą konsultacyjną z miesz-
kańcami. W toku jego prac powstawały właściwe propozycje inwesty-
cyjne.

Istotne znaczenie w opracowaniu budżetu miała także Rada Budże-
tu Partycypacyjnego składająca się z działających społecznie radnych, 
wybieranych przez poszczególne zgromadzenia15. Możliwość zasiadania 
w Radzie została ograniczona czasowo (jednoroczna kadencja) oraz li-
czebnie (ponowny wybór był dopuszczalny tylko raz). Co istotne, zgro-
madzenie w trybie nadzwyczajnym mogło odwołać członka (radnego). 

Budżet partycypacyjny w Porto Alegre opierał się na jednorocznych 
cyklach zgromadzeń i spotkań, które odbywały na dwóch poziomach: 

13 R. Abers, Porto Alegre and the Participatory Budget. Civic Education, Politics And 
The Possibilities For Replication, http://fimforum.org/en/library/Porto_Alegre_and_
the_Participatory_Budget.pdf (dostęp 4.06.2015 r.), s. 84–88.

14 Licznik reprezentatywności wynosił początkowo 1 członka forum na każdych 
5 delegatów, a następnie proporcję tę zmieniono na 1:20.

15 D. Chavez Miños, Porto Alegre, Brazil: A new, sustainable and replicable model of 
participatory and democratic governance?, http://ibrarian.net/navon/paper/Daniel_
Chavez_Mi_os. pdf ?paperid=5644680 (dostęp 4.06.2015 r.), s. 11.

http://fimforum.org/en/library/Porto_Alegre_and_the_Participatory_Budget.pdf
http://fimforum.org/en/library/Porto_Alegre_and_the_Participatory_Budget.pdf
http://ibrarian.net/navon/paper/Daniel_Chavez_Mi_os
http://ibrarian.net/navon/paper/Daniel_Chavez_Mi_os
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terytorialnym (dotyczącym 16 osiedli miasta) i tematycznym (dotyczą-
cym poszczególnych aspektów rozwoju miasta podzielonych na 5 ob-
szarów)16. Pojedynczy cykl składał się z trzech etapów. Pierwszy etap 
(marzec–kwiecień) rozpoczynały otwarte zgromadzenia w 16 osiedlach 
i w 5 obszarach tematycznych. Ich celem było udzielenie mieszkańcom 
podstawowych informacji dotyczących budżetu partycypacyjnego, jak 
również pozyskanie nowych uczestników – spotkaniom towarzyszy-
ła szeroko zakrojona kampania informacyjna. Na zgromadzeniach 
mieszkańcy uzyskiwali informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych 
w poprzednim roku oraz projektów proponowanych do realizacji przez 
przedstawicieli Urzędu Miasta w nowym roku, a także dokonywali rewi-
zji zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Co ważne, miesz-
kańcy wspólnie określali priorytety inwestycyjne miasta – choć co roku 
ulegały one zmianom; wiele zagadnień, takich jak: polityka mieszkanio-
wa, edukacja, infrastruktura drogowa czy kanalizacja, regularnie wybie-
rano jako najważniejsze17.

Pod koniec serii zgromadzeń mieszkańcy głosowali na delegatów re-
prezentujących poszczególne osiedla na forach tematycznych i teryto-
rialnych. Delegaci musieli uzyskać nie większość głosów, ale poparcie 
określonej liczby mieszkańców, których odtąd bezpośrednio reprezento-
wali na forach (liczba głosów koniecznych do uzyskania poparcia syste-
matycznie się zwiększała wraz ze wzrostem uczestnictwa mieszkańców 
w budżecie partycypacyjnym).

Fora odbywały się raz na miesiąc, by dalej mobilizować mieszkańców 
do uczestnictwa, monitorować proces przeprowadzania budżetu party-
cypacyjnego w danym roku, a także prowadzić dialog dotyczący poszcze-
gólnych jednostek terytorialnych, określonych kwestii tematycznych 
reprezentowanych przez poszczególne fora, radą budżetu partycypacyj-
nego a przedstawicielami Urzędu Miasta. Bezpośrednio po wyborze dele-
gaci uczestniczyli w kilkudniowych warsztatach dotyczących zarządzania 
miastem (w szczególności jego budżetem), zdobywając wiedzę i umie-
jętności potrzebne w ich dalszej działalności. Delegaci byli wybierani na 
roczną kadencję, teoretycznie bez możliwości reelekcji; nie otrzymywali 
żadnego wynagrodzenia i podlegali ścisłej kontroli mieszkańców, którzy 
ich poparli; mogli być w każdej chwili odwołani. W praktyce oznaczało 
to, że mieszkańcy, którzy nie mieli możliwości lub chęci angażowania się 
w dalsze dyskusje nad budżetem miejskim mieli pewność, że wybrany 
przez nich delegat będzie reprezentował potrzeby ich osiedla18.

16 Opis budżetu przytaczam za W. Kłębowskim, Budżet partycypacyjny krótka in-
strukcja obsługi, http://www.instytutobywatelski.pl (dostęp 4.06.2015 r.), s. 26–29.

17 Ibidem.
18 Ibidem.

http://www.instytutobywatelski.pl
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Podczas drugiego etapu (kwiecień–maj) odbywały się tzw. spotkania 
pośrednie – na poziomie terytorialnym delegaci rozmawiali z mieszkań-
cami o potrzebach poszczególnych osiedli lub mniejszych obszarów (po-
szczególnych ulic czy podwórek), podczas gdy na poziomie tematycznym 
dyskutowano o projektach ogólnomiejskich. To na spotkaniach pośred-
nich powstawały właściwe propozycje inwestycyjne, które były jednocze-
śnie hierarchizowane według trzech kryteriów: priorytety inwestycyjne 
ustalone przez mieszkańców na etapie pierwszym; współczynnik „jakości 
życia” w dzielnicy, której dotyczyła dana inwestycja (jakość i dostępność 
poszczególnych usług i elementów infrastruktury); liczba mieszkańców. 
Tym samym środki trafiały do najbardziej potrzebujących obszarów mia-
sta i grup społecznych. Spotkania pośrednie trwały około dwóch godzin 
i cieszyły się ogromną frekwencją (zwłaszcza osób niezamożnych i ko-
biet) – to tutaj miały miejsce najgorętsze dyskusje i nierzadko dochodziło 
do konfliktów pomiędzy uczestnikami. Wszystkie spotkania i fora w ra-
mach budżetu partycypacyjnego były w pełni otwarte. Żaden z „uczest-
ników” procesu – niezależnie od funkcji sprawowanych poza budżetem 
partycypacyjnym – nie był w żaden sposób uprzywilejowany19. 

W dyskusjach uczestniczyli eksperci z Urzędu Miasta, odbywały się też 
wizyty w miejscach potencjalnych inwestycji, pozwalające delegatom i miesz-
kańcom naocznie ocenić potrzeby poszczególnych obszarów miasta.

W trzecim etapie (maj–lipiec) ponownie zawiązywały się otwarte zgro-
madzenia – tym razem, by wybrać członków Rady Budżetu Partycypa-
cyjnego z każdego zgromadzenia terytorialnego i tematycznego. Człon-
kowie Rady mogli być wybrani tylko dwa razy i – podobnie jak delegaci 
– byli ściśle kontrolowani przez mieszkańców i nie otrzymywali wyna-
grodzenia. Rada miała za zadanie zebrać zhierarchizowane propozycje 
z całego miasta i porównać ich listę z dostępnymi środkami (na których 
ilość Rada miała wpływ, współdecydując o lokalnej polityce podatkowej) 
oraz istniejącymi regulacjami formalno-prawnymi. Efektem jej pracy był 
projekt budżetu miejskiego – od października do grudnia kolejno prze-
dyskutowany z mieszkańcami na spotkaniach w dzielnicach, a następnie 
przekazany administracji i przekształcony przez Radę w plan inwestycyj-
ny, którego wdrożenie było monitorowane przez mieszkańców20.

Budżet partycypacyjny w wersji obowiązującej w Porto Alegre ce-
chował się daleko posuniętą deliberatywnością21. Istotne jest, że na 

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Początki były jednak trudne – w pracach nad budżetem udział członków spo-

łeczności był bardzo skromny – zob. K. Koonings, Strengthening citizenship in Brazil’s 
democracy. Local participatory governance in Porto Alegre, „Bulletin of Latin Ameri-
ca Research” 2004, vol. 23, http://www.chs. ubc.ca/participatory/docs/Kooning-
s%28A%29.pdf (dostęp 4.06.2015 r.), s. 91–92.

5. 

http://www.chs
ubc.ca/participatory/docs/Koonings
ubc.ca/participatory/docs/Koonings
29.pdf
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każdym etapie jego opracowywania obecni byli mieszkańcy oraz przed-
stawiciele władz lokalnych. Tak aktywny i wielowątkowy udział człon-
ków społeczności był ściśle powiązany z genezą tej instytucji. Budżet 
stał się bowiem remedium na zaniedbania wywołane okresem rządów 
junty wojskowej (1964–1985)22. Po długim okresie wybory wygrała 
Partia Pracujących, która w pierwszych latach swoich rządów starała 
się wprowadzić mechanizmy zapewniające obywatelom bezpośredni 
udział w procesie decyzyjnym, a tym samym wzmocnić swoją legitymi-
zację w obliczu trudnych decyzji podejmowanych w warunkach nowo 
odzyskanej demokracji23.

Cechą budżetu była także daleko posunięta instytucjonalizacja24. Była 
on widoczna na etapie planowania budżetu – przyjęcie jego założeń 
wstępnych (zmiennych ekonomicznych, demograficznych, infrastruktu-
ralnych), projektowania – podział merytoryczny zebrań i forum – aż po 
etap realizacji i monitorowania. Co istotniejsze, za organizację posiedzeń 
wspólnot sąsiedzkich oraz zebrań delegatów, jak również za zapewnienie 
podstawowego zaplecza technicznego odpowiedzialne były organy wła-
dzy lokalnej. Członkowie tej władzy brali też udział w procesie projek-
towania budżetu. Stały kontakt władzy lokalnej z mieszkańcami był więc 
gwarancją, że plany budżetowe zostaną zrealizowane. 

Budżet Porto Alegre a doświadczenia polskie

Rozwiązania polskie są trudne do zsumowania, gdyż procedury przygo-
towania budżetów partycypacyjnych w poszczególnych miastach różnią 
się. Doświadczenia Porto Alegre pozwalają jednak określić kilka warun-
ków, których spełnienie jest niezbędne do nadania polskim budżetom 
obywatelskim charakteru partycypacyjnego. 

22 H. Cleuren, Administrating participatory budgeting in Porto Alegre. Street level 
officials and organisational preconditions, „Estado, Gobierno, Gestión Publica, Revista 
Chilena de Administración Publica” 2008, No. 12 Diciemnre 2008, http://www.dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/2932574.pdf (dostęp 5.06.2015 r.), s. 25–26.

23 A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczne w sprawach budżetowych. Model 
Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2007, nr 1, s. 97.

24 A. Novy, B. Leubolt, Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innova-
tion and the Dialectical Relationship of State and Civil Society, „Urban Studies” 2005, 
vol. 42, http://usj.sagepub.com/content/42/11/2023 (dostęp 5.06.2015 r.), s. 2028.

5. 

http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2932574.pdf
http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2932574.pdf
http://usj.sagepub.com/content/42/11/2023
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Warunkiem sine qua non jest uspołecznienie budżetu, osadzenie go 
we wspólnocie lokalnej. Konieczne jest zmobilizowanie szerokiego gro-
na aktorów tego procesu, co z kolei wymaga właściwego rozpoznania lo-
kalnych zasobów ludzkich25. Twórcy budżetu i władza lokalna powinna 
zdefiniować instytucje publiczne i ich przedstawicieli, organizacje poza-
rządowe, „ruchy miejskie” oraz nieformalne grupy społeczne jako poten-
cjalnych uczestników przygotowania budżetu26. Lokacja budżetu w lokal-
nej społeczności wymaga edukacji obywatelskiej eksponującej korzyści 
nie tyle samego budżetu partycypacyjnego (choć są one bezsprzeczne), 
ile współpracy członków wspólnoty lokalnej z jej władzami. Bez stworze-
nia realnej bazy społecznej i rzeczywistego zainteresowania społecznego 
nie powstanie oddolny i trwały proces partycypacyjnego projektowania 
budżetu27.

Równie istotną przesłanką istnienia budżetu partycypacyjnego jest pod-
niesienie poziomu merytorycznego procesu jego opracowywania. W tym 
celu konieczne wydaje się wypracowanie precyzyjnej metodologii sporzą-
dzania budżetu partycypacyjnego, ustalenia kręgu adresatów, rozważenie 
wpływu podziału terytorialnego miasta i stopnia rozwoju infrastruktural-
nego na potrzeby lokalne, wzmocnienie organizacyjne i metodyczne oraz 
koordynacja procesu spotkań członków wspólnoty z władzą lokalną itd. 
Przydatne wydaje się powołanie zespołu koordynującego przygotowanie 
i przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego oraz włączenie do jego zadań 
monitoringu budżetu partycypacyjnego w odniesieniu do efektów budże-
tów dotychczasowych, głosów niezadowolenia, ewentualnych modyfikacji 
procedury w następnym roku projektowym. Konieczne jest także wsparcie 
od strony prawnej, zwłaszcza że obywatele najczęściej nie znają prawnych 
uwarunkowań procesów inwestycyjnych. Trudności mogą się wiązać choć-
by z rozumieniem zasady superficies solo cedit.

Władza lokalna powinna też odpowiedzieć na pytanie o cel budżetu 
partycypacyjnego, gdyż jego konkretny kształt zawsze uwarunkowany 
jest sytuacją społeczną, polityczną i ekonomiczną danej społeczności lo-
kalnej. Ma rację A. Rytel-Warzocha28, zwracając uwagę na różne funkcje, 

25 B. Wampler, A guide do Participatory budgeting, 2000, https://www.commdev.
org/userfiles/files/1613_file_GPB.pdf (dostęp 6.06.2015 r.), s. 7.

26 Proces uspołecznienia nie jest łatwy, co pokazuje przykład Porto Alegre – 
w 1990 r. zaledwie 976 osób wzięło udział w zgromadzeniach publicznych (decydo-
wano o 5% budżetu miasta) w 2004 r. 50 tysięcy uczestników (przy tym nieoficjalne 
zgromadzenia – 600 tys. – aktywność grup sąsiedzkich, tworzących unię stowarzyszeń 
sąsiedzkich w Porto Alegre i organizacji).

27 Direct and Participatory Democracy at Grassroots Level: Levers for forging EU ci-
tizenship and identity?, http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/
direct-participatory-democracy.pdf (dostęp 6.06.2015 r.), s. 93.

28 A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 96.

https://www.commdev.org/userfiles/files/1613_file_GPB.pdf
https://www.commdev.org/userfiles/files/1613_file_GPB.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/direct-participatory-democracy.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/direct-participatory-democracy.pdf
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które spełnia ta forma uczestniczenia obywateli w sprawowaniu władzy. 
Przykładowo, doświadczenia niemieckie dowodzą, że stanowi ona spo-
sób na unowocześnienie i usprawnienie procesów decyzyjnych, w Afryce 
mechanizmy te postrzegane są przede wszystkim jako element dobrej ad-
ministracji, a w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii jako narzędzie urzeczywist-
niania zasady sprawiedliwości społecznej. Każda z tych funkcji realizuje 
inne cele. Istotne jest więc, czy wspólnota lokalna ma dzięki budżetowi 
uzyskać więcej udogodnień w mieście, czy też próbować niwelować róż-
nice infrastrukturalne w poszczególnych częściach lokalnego terytorium, 
czy może celem budżetu jest wyrównywanie szans bądź poprawa jakości 
życia.

Rola władz miejskich jest trudna do przecenienia, także gdy chodzi 
o pomoc w identyfikacji poszczególnych projektów do finansowania. Pol-
skie doświadczenia ukazują, że zasadne mogłoby okazać się wcześniejsze 
sformułowanie projektów wymagających finansowania29, wybór człon-
ków społeczności lokalnej powinien zostać ograniczony.

Z budżetu Porto Alegre wynika jeszcze jedna ważna wskazówka dla 
naśladowców brazylijskiej koncepcji budżetu obywatelskiego. Można 
przyjąć, że konsultacyjny charakter budżetu jest niewystarczający dla 
zagwarantowania realnej partycypacji społecznej. Bez wprowadzenia 
mechanizmu decydowania funkcje budżetu zostaną zniekształcone. 
W Porto Alegre budżet partycypacyjny opierał się na współdecydowa-
niu członków społeczności. Uczestniczyli oni na wszystkich etapach 
przygotowania budżetu, debatowali nad hierarchią celów, merytorycz-
nym znaczeniem projektu dla poszczególnych sfer życia społecznego, 
możliwościami jego wprowadzenia i skutkami jakie wynikały z jego 
realizacji. Proces przygotowania budżetu był długi, żmudny, defibracyj-
ny i wiązał się z rzeczywistym i merytorycznym uczestnictwem w za-
rządzaniu miastem. W Polsce budżet obywatelski sprowadzany jest do 
konsultacji. Można wprawdzie oczekiwać, że propozycje ustalone przez 
członków wspólnoty zostaną zrealizowane30, jednak często członkowie 
społeczności tylko zgłaszają projekty, a władzom lokalnym zależy wy-
łącznie na masowym uczestnictwie obywateli. W ten sposób dochodzi 
do fetyszyzacji głosowania, być może poprawy notowań, ale jednocze-

29 Jedną z inwestycji wybranych do realizacji w ramach łódzkiego budżetu oby-
watelskiego zostały szkolenia dla urzędników Zarządu Dróg i Transportu z zakresu 
metod ochrony i sadzenia drzew w strefie wielkomiejskiej. Na ten projekt oddano 245 
głosów. Pomysł ten wywołał krytykę – zob. Szkolenia dla urzędników ZDiT, czyli... kpina 
z budżetu obywatelskiego, „Ekspres Ilustrowany”, 18 X 2015 r.

30 Zob. interesującą i przekonującą w tym względzie propozycję ujęcia budżetu 
partycypacyjnego w kategorii umowy społecznej – T. Dębowska-Romanowska, Bu-
dżet partycypacyjny. Drogi i rozdroża demokracji bezpośredniej, „Kronika Miasta Łodzi” 
2013, nr 4.
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śnie do przygotowywania budżetu „na skróty” w sposób niedeliberacyj-
ny i nieczasochłonny, jak miało to miejsce w Porto Alegre31. 

Budżet partycypacyjny ma wiele zalet. Bezpośrednio poprawia jakość 
życia mieszkańców, sprzyja sprawiedliwemu podziałowi środków, popra-
wia zadowolenie z usług publicznych, zwiększa odpowiedzialność za do-
bro wspólne, zaangażowanie w sprawy publiczne, a nawet włącza w życie 
publiczne osoby wykluczone. Ponadto, budżet ten poprawia wizerunek 
miasta i jego mieszkańców, zwiększa identyfikację mieszkańców z mia-
stem, integruje mieszkańców wokół spraw publicznych, poprawia gospo-
darowanie środkami publicznymi, sprzyja zrównoważonemu rozwojowi 
dzielnic, jest praktyczną formą edukacji obywatelskiej i może przyczynić 
się do zwiększenia przejrzystości i wiarygodności władz lokalnych. Bu-
dżet partycypacyjny może pomóc w rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego rozwiązującego lokalne problemy rozwojowe32.

Recepcja budżetu partycypacyjnego nie powinna jednak ograniczać się 
jedynie do zainteresowania określonych grup członków społeczności lo-
kalnej propozycjami projektów miejskich wartymi finansowania. Budżet 
partycypacyjny nie jest plebiscytem, lecz instrumentem demokratycznej 
deliberacji i ma sens tylko w przypadku właściwie wprowadzonych pro-
cedur, z uwzględnieniem podstawowych warunków zapewniających pra-
widłowe funkcjonowanie mechanizmu prowadzącego ku realnej zmianie 
społecznej. Nie wystarczy więc tylko nazwanie prima facie jakiejkolwiek 
procedury budżetem partycypacyjnym33.

31 Zob. krytyczną ocenę funkcjonowania budżetów partycypacyjnych w Polsce 
– B. Martela, Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, http://cejsh.
icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-80e82d42-f701–4c5e-8baa-
-21e885295160/c/budzet-partycypacyjny-w-polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf 
(dostęp 6.06.2015 r.).

32 M. Burchard-Dziubińska, Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współ-
rządzenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i prace Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 37, s. 199.

33 B. Martela, Ile partycypacji w budżecie obywatelskim?, http://www.partycypa-
cjaobywatelska.pl /wydarzenie/141 (dostęp 23.10.2015). 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight
budzet-partycypacyjny-w-polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf
http://www.partycypacjaobywatelska.pl
http://www.partycypacjaobywatelska.pl
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Budżet partycypacyjny  
– rzeczywisty czy pozorny  
instrument partycypacji  
społecznej. Przykład Łodzi 

Wprowadzenie 

Reformy ustrojowe, jakie miały miejsce w Polsce na początku lat 90., 
w tym reaktywacja samorządu terytorialnego, stworzyły ramy dla urucho-
mienia demokratycznego mechanizmu dobrowolnego udziału obywateli 
w zarządzaniu właściwymi im sprawami publicznymi. U podstaw tego 
prawa uczestnictwa leży przekonanie, że obywatele najlepiej się orientują 
we własnych potrzebach dając temu wyraz poprzez różnego rodzaju dzia-
łania podejmowane w celu wpłynięcia na ostateczny kształt decyzji władz 
publicznych. Partycypacja społeczna daje zatem obywatelom możliwość 
oddziaływania na bezpośrednie otoczenie poprzez szereg form począw-
szy od artykulacji swoich opinii i poglądów do realnego współrządzenia. 
Jednym z przejawów realnej aktywności obywatelskiej jest uczestnictwo 
w procesach decyzyjnych w obszarze kształtowania struktury wydatków 
w ramach wyodrębnionej części budżetu tzw. budżetu partycypacyjnego1. 

Pierwszy raz budżet partycypacyjny wykorzystano w Porto Alegre (Bra-
zylia), jako przejaw zmiany sposobu myślenia o redystrybucji publicznych 
zasobów finansowych na poziomie miasta, regionu. Podłożem zainicjo-
wanych reform było nawarstwianie się i utrwalanie wielu problemów spo-
łecznych i ekonomicznych (przestępczość, bieda, rozwarstwienie społeczne 
itp.). Wprowadzenie tego rodzaju budżetu miało więc na celu po pierwsze: 
włączenie wykluczonych grup społecznych w proces zarządzania sprawami 

1 W Polsce bardzo często używa się określenia budżet obywatelski. W części em-
pirycznej odnoszącej się do doświadczeń Łodzi z tego rodzajem budżetu stosowane 
będzie sformułowanie przyjęte przez władze Łodzi budżet obywatelski. 

Magdalena Kalisiak-Mędelska
Dr, Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
Zakład Logistyki

1. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.21

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.21


354 Magdalena Kalisiak-Mędelska

publicznymi, tym samym zwiększenie ich współodpowiedzialności za sze-
reg właściwych im spraw publicznych, po drugie: poprawę przejrzystości 
i efektywności wydatkowania środków publicznych, po trzecie: budowanie 
wzajemnego zaufania pomiędzy władzami i mieszkańcami2. Stał się on wiel-
kim sukcesem, przede wszystkim ze względu na fakt, że mieszkańcy uzyskali 
prawo bezpośredniego decydowania (a nie zatwierdzania propozycji), w jaki 
sposób środki finansowe mają być rozdysponowane oraz projektowania, 
a następnie sprawowania pełnej kontroli nad jego realizacją3. To spowodo-
wało, że zyskał on ogromną popularność w Europie, Afryce, Azji, Ameryce 
Północnej, już nie tylko jako narzędzie przemian w zakresie wydatkowania 
środków publicznych, ale także do rozwiązywania określonych problemów 
konkretnych grup społecznych np. seniorów, młodzieży szkolnej4. 

Instytucja budżetu partycypacyjnego, wraz z umacnianiem się i roz-
wojem partycypacji społecznej, stała się więc coraz powszechniejsza zdo-
bywając rzesze zwolenników jak i przeciwników. Tym samym pojawia się 
wątpliwość, na ile jest on rzeczywistym instrumentem partycypacyjnego 
zarządzania, a na ile jedynie przejawem politycznej mody czy też chęci 
odniesienia politycznych korzyści. 

Artykuł koncentruje się na budżecie partycypacyjnym, jako wyrazie woli 
obywateli odnośnie przeznaczenia określonych kwot środków finansowych 
będących w dyspozycji władz lokalnych. W związku z tym analizie poddano 
trzy edycje budżetu obywatelskiego w Łodzi tj. 2014, 2015 i 20165 pod kątem 
doświadczeń i praktyk. Nie chodzi jednak o ocenę poprawności zastosowa-
nia budżetu, a jego rzeczywiste przełożenie na decyzje obywateli w ważnych 
sprawach związanych z dobrem wspólnym. Stąd też uwagę skoncentrowano 
przede wszystkim na ogólnych warunkach wdrażania budżetu obywatel-
skiego w Łodzi w kontekście wielkości samego budżetu i zadań w nim uję-
tych. Takie podejście stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat określenia 
jego znaczenia, jako instrumentu poszerzania i wzmacniania zainteresowa-
nia oraz udziału wszystkich mieszkańców w sprawach ich wspólnego miasta 
(partycypacja społeczna). Pozwoli ono również na próbę oceny efektywno-
ści wydatkowania w ten sposób środków finansowych. 

2 P. Sadura, Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmie-
ście. Opis procesu wraz z rekomendacjami, Warszawa 2013, s. 11.

3 G. Baiocchi, Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment, 
[w:] Depending Democracy. Institutional Innovations in Empowered Participatory Go-
vernance, red. A. Fung, E. O. Wright, London 2003, s. 48.

4 M. Szaranowicz-Kusz, Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecy-
dować o budżecie miasta, Warszawa 2014, s. 6. 

5 Analiza tej edycji budżetu obywatelskiego będzie ograniczona ze względu na 
przyjęty harmonogram realizacji poszczególnych jego etapów. Do 4 września 2015 r. 
ogłoszone zostaną listy zawierające propozycję zadań, na które można zagłosować, 
głosowanie przewidziane jest w dniach 19–27 września 2015 r., a ustalenie wyników 
głosowania przewidziano do 19 października 2015 r. 

2. 
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Rozważania w części teoretycznej oparto na wybranych pozycjach lite-
ratury przedmiotu prezentujących ogólne zagadnienia związane zarówno 
z pojęciem i istotą partycypacji społecznej jak i budżetu partycypacyjne-
go, w części empirycznej zaś na materiałach Urzędu Miasta Łodzi odno-
szących się do przedmiotowego zakresu opracowania. 

Budżet partycypacyjny jako przejaw  
partycypacji społecznej 

Przejawem chęci aktywnego włączenia się obywateli w proces stanowie-
nia prawa i realizacji polityk publicznych jest partycypacja społeczna. 
Wyraża ona nowy wymiar zarządzania sprawami publicznymi, uwypu-
klający inne niż dotychczas stosowane standardy, a mianowicie te które 
pozwalają obywatelom artykułować swoje potrzeby, bronić interesów, 
mediować w sprawach spornych, a co najważniejsze podejmować kluczo-
we decyzje6. Władzom natomiast tworzyć efektywne systemy zaspokaja-
nia potrzeb publicznych, platformę akceptacji społecznej i zaufania. Jej 
istotą jest, co należy bardzo mocno podkreślić, dobrowolne i świadome 
zaangażowanie obywateli w sprawy dla nich istotne. Uzyskują oni, obok 
opiniowania i wyrażania swoich preferencji, także możliwość wpływania 
na ostateczny kształt decyzji publicznych oraz kontroli ich realizacji7. Par-
tycypacja społeczna oddaje więc rzeczywisty obraz społecznego odbioru 
zamierzeń władzy publicznej oraz przyczynia się do zwiększenia akcepta-
cji społecznej przedsięwzięć publicznych. Kładzie nacisk na te elementy, 
które stają się coraz bardziej pożądane w obecnym życiu publicznym tj. 
transparentność, uczciwość i odpowiedzialność w rządzeniu, zaufanie, 
przywództwo, partnerstwo, konsensus czy solidarność z obywatelem8. 

Trzeba mieć jednak świadomość, że partycypacja społeczna dotyczy 
najczęściej konkretnych grup interesu, tych których dany problem dotyka 
w sposób bezpośredni (np. zamieszkujących w pobliżu kontrowersyjnych 
inwestycji, chcących przeforsować swoje rozwiązania). Charakteryzuje się 

6 E. Wojciechowski, A. Podgórniak-Krzykacz, M. Kalisiak-Mędelska, J. Chądzyń-
ski, Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Łódź 
2014, s. 24. 

7 Koncepcja Good Governance. Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa 2008, s. 8. 

8 M. Kalisiak-Mędelska, Partycypacja społeczna – przymus czy rzeczywista potrze-
ba?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, Nr 241, 
s.  264 (262–276).

2. 
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ona zatem selektywnym uczestnictwem, nie obejmuje wszystkich obywa-
teli9. Część z nich jest z niej wyłączona, najczęściej z powodu braku zainte-
resowania sprawami swojej wspólnoty, małej gotowości do współdziałania 
i wspólnego rozwiązywania problemów czy też świadomości i wiedzy na 
temat swoich praw i możliwości wpływu na kształt polityk publicznych. 

Partycypacja społeczna przejawia się szeregiem niewymuszonych, in-
spirowanych dobrem wspólnym, form aktywności obywatelskiej, zarówno 
tych związanych z demokracją bezpośrednią (np. referendum, wybory), 
jak i tych wypracowanych w odpowiedzi na potrzeby uczestników proce-
su partycypacji – bezpośrednie spotkania, panele obywatelskie, sondaże 
opinii publicznej (wykorzystywane są także takie narzędzia wyrazu woli 
obywateli jak np. pikiety, strajki, okupacje instytucji publicznych, nie urze-
czywistniają one jednak partycypacji w znaczeniu, będącym przedmiotem 
niniejszych rozważań). Angażują one w różnym stopniu partycypantów. 
Inny efekt przyniesie bowiem sztywny, pozorny rytuał uczestnictwa, inny 
zaś rzeczywiste przedsięwzięcia generujące konkretne zmiany10. 

Znamiennym przykładem rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie 
rzeczywistej aktywności i kreatywności obywatelskiej (oczekiwanej party-
cypacji społecznej) jest budżet partycypacyjny (uważany za jeden z bardziej 
udanych instrumentów partycypacji ostatnich 30 lat). Jest on demokratycz-
ną procedurą współuczestnictwa obywateli w tworzeniu polityki finansowej 
w zakresie realizacji wybranych projektów i inwestycji, głównie na pozio-
mie lokalnym, gdzie namacalność podjętych przez nich decyzji jest znacz-
nie większa niż na innych szczeblach. Uspołecznia on proces budżetowania 
w obszarze określonej hierarchii celów określonych przez samych obywateli. 
Nie jest to jednak sztywna delegacja uprawnień, a szczególny sposób podej-
ścia do myślenia o partycypacyjnym zarządzaniu sprawami publicznymi. 
Jego idea mocno wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego 
oraz governance, przy czym nie ogranicza się jedynie do bezpośredniego 
wpływu obywateli na kierunki zagospodarowania środków publicznych, ale 
zakłada ich zaangażowanie na wszystkich etapach procedury budżetowej11. 

Kwestia definicji budżetu partycypacyjnego jest tematem bardzo obszer-
nym, jest on bowiem wielorako interpretowany. Pojęcie to odnoszone jest 
czasami do konsultowania przedkładanych przez władze publiczne propozy-
cji lub też obrazuje wybór tych wskazanych przez obywateli w postępowaniu 

9 E. Turnhout, S. Van Bommel, N. Aarts, How Participation Creates Citizens: Partici-
patory Governance as Performative Practice, „ Ecology and Society” 2010, No. 15(4):26, 
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art26/ (dostęp 10.03.2014).

10 M. Kalisiak-Mędelska, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wy-
miar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015. 

11 A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model 
Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2010, Nr 1, s. 94. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art26/
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konkursowym. Można się również spotkać z bardzo szerokim podejściem 
wskazującym na prawo mieszkańców do wpływu na całokształt i złożoność 
miasta12. Nie można ich jednak traktować w kategorii partycypacji obywa-
teli w tworzeniu i realizacji budżetu13. Uogólniając, budżet obywatelski jest 
niczym innym jak demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania 
decyzji odnoście przeznaczenia środków publicznych z udziałem obywateli 
(mieszkańców). W tym ujęciu można go traktować jako rozdysponowanie 
przez mieszkańców przekazanych na ich rzecz wydzielonych środków pu-
blicznych. Wydaje się, iż takie podejście spłyca istotę omawianego budżetu, 
który powinien zakładać bezpośredni udział mieszkańców w planowaniu 
i kontrolowaniu wydatkowania środków publicznych (tabela 1). 

K. Marchewka-
-Bartkowiak

Wydzielona część budżetu np. gminy, w ramach którego wyznaczona odgór-
nie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne 
bezpośrednio zgłaszane przez członków danej wspólnoty (indywidualnie lub 
przez właściwe organizacje)

A. Rytel Mechanizm bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w cały cykl rzeczy-
wistego budżetowania tj. od przygotowania projektu uchwały budżetowej, 
po monitoring i kontrole jego realizacji, zapewniający przejrzyste i odpowie-
dzialne zarządzanie wydatkowaniem środków publicznych będących w gestii 
władz lokalnych

W. Kłębowski Proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danej jed-
nostki, tym samym decydując o dystrybucji określonej puli środków pieniężnych 

B. Wampler Proces, poprzez który obywatele przedstawiają swoje żądania i priorytety 
obywatelskie oraz wpływają na strukturę wydatków budżetowych poprzez 
dyskusję i negocjacje

Y. Sintomer,  
C. Herzberg,  
A. Röcke

Instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o środkach 
publicznych. Prawo podejmowania decyzji przysługujące mieszkańcom 
(wspólnocie), a nie jedynie grupie wyłonionej w drodze wyborów

C. Harkins,  
J. Egan

Włączenie mieszkańców w dyskusję i głosowanie w sprawie priorytetów wy-
datkowania środków publicznych, a także w kontrolę i monitoring przebiegu 
procesu realizacji budżetu

12 Jest to podejście prezentowane przez amerykańskiego urbanistę P. Marcuse’a. 
Za: P. Głogowski, Poznański budżet obywatelski – analiza i rekomendacje, „Raport Sto-
warzyszenia Ulepsz Poznań” 2014, Nr 1, s. 5. 

13 A. Rytel-Warzocha, Budżet obywatelski jako nowa forma społecznej partycypa-
cji, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2013, Tom XV, s. 68. 

Tabela 1. Wybrane definicje budżetu partycypacyjnego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Participatory 

Budgeting in Europe: Potentials and Challenges, „International Journal of Urban and Regional 
Research” 2008, Vol. 32, s. 168 (164–178); A. Rytel-Warzocha, Budżet obywatelski jako nowa 

forma społecznej partycypacji, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2013, Tom XV, s. 67; W. Kłebow-
ski, Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, Warszawa 2013, s. 8; B. Wampler, A Guide to 

Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, The World Bank, Public Sector Gover-
nance and Accountability Series, s. 21; C. Harkins, J. Egan, The Role of Participatory Budgeting 

in Promoting Localism and Mobilising Community Assets, Glasgow 2012, s. 4.
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Jak wspomniano wcześniej, budżet partycypacyjny narodził się 
w Ameryce Południowej w Brazylii i jako koncepcja został zaadaptowany 
przez wiele miast na całym świecie. Partycypacja obywateli w budżeto-
waniu nie ma jednak charakteru jednolitego14. Jego realizacja przebiega 
więc w zależności od zastanych uwarunkowań prawnych, społecznych, 
gospodarczych danej społeczności (aktualnie funkcjonuje kilka modeli 
budżetu partycypacyjnego, wśród których najbardziej znany i najczęściej 
stosowany jest model oparty na doświadczeniach Porto Alegre15). Różne 
są również funkcje, jakie ta forma zaangażowania obywatelskiego spełnia 
w procesie sprawowania władzy. 

Konstrukcja budżetu partycypacyjnego jako takiego powinna jed-
nak uwzględniać kilka kluczowych zasad, które odróżniają go od innych 
praktyk angażujących mieszkańców w bieg spraw publicznych16. Zasad, 
które determinują autentyczne współdecydowanie obywateli o kształcie 
polityk publicznych. Podstawową jest zasada współdecydowania. Budżet 
obywatelski nie jest wyrazem konsultowania przyjętych przez władze 
rozwiązań w obszarze wydatkowania środków finansowych (nawet jeśli 
dochodzi do zmiany ostatecznych decyzji pod wpływem opinii miesz-
kańców). Wyraża on przekazanie części decyzyjności samym mieszkań-
com, a jego integralną częścią jest dialog publiczny. Decyzje powinny być 
poprzedzone debatą na temat z jednej strony propozycji przeznaczenia 
określonych środków wskazywanych przez mieszkańców, z drugiej zaś 
stanowiska władz dotyczącego najpilniejszych potrzeb w skali całego 
miasta. Stąd też realizacja budżetu partycypacyjnego musi odbywać się 

14 A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model 
Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2010, Nr 1, s. 96.

15 Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke wyróżnili między innymi sześć modeli 
budżetu obywatelskiego, a mianowicie model: (1) Porto Alegre dostosowany do 
warunków Europy, (2) uczestnictwa zorganizowanych grup interesu, (3) negocjacji 
publiczno-prywatnych, (4) konsultacji, (5) bezpośredniego udziału (bezpośrednie 
głosowanie), (6) wydzielonych funduszy na szczeblu miasta Wyróżnienie wymie-
nionych modeli oparto na następujących kryteriach: źródło pochodzenia środków 
finansowych rozdzielanych wedle procedury budżetu partycypacyjnego, sposób 
i stopień uczestnictwa mieszkańców w procesie podejmowania decyzji (organizacji 
spotkań np. zespoły tematyczne, zamknięte, otwarte publiczne spotkania), sposób 
przeprowadzania dyskusji (dyskusja, konsultacje, zakres uczestnictwa obywateli 
w procesie). Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke, Participatory Budgeting in Europe: 
Potentials and Challenges, „International Journal of Urban and Regional Research” 
2008, Vol. 32, s. 169.

16 Zob. M. Szaranowicz-Kusz, op. cit., s. 9–10, Participatory Budgeting in New 
York City. 2012–2013 Rulebook, www.participatorybudgeting.org/wp-content/uplo-
ads/2012/07/Rulebook.pdf (12.06.2015); Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Rocke, G. Alle-
gretti, Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budge-
ting, „Journal of Public Deliberation” 2012, Vol. 8: Iss. 2, s. 2–3.

http://www.participatorybudgeting.org/wp-content/uploads/2012/07/Rulebook.pdf
http://www.participatorybudgeting.org/wp-content/uploads/2012/07/Rulebook.pdf
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w oparciu o jasne, czytelne, zrozumiałe i spisane reguły, znane wszystkim 
jego uczestnikom (zasada przejrzystości i jawności procedury). Zacho-
wanie powyższych zasad jest niezwykle ważne z punktu widzenia akty-
wizacji tych grup mieszkańców, które pozostają poza nurtem partycypa-
cyjnego uczestnictwa w życiu wspólnoty (np. rozczarowanych kształtem 
realizowanej przez władze polityki). Wymaga to obopólnego zaufania 
będącego podstawą dalszej współpracy władz z mieszkańcami, przede 
wszystkim jednak otwartości władz na potrzeby całej społeczności, a nie 
jedynie wybranych grup interesu. 

Bezpośrednio z zasadą współdecydowania koresponduje zasada przy-
jęcia wiążącego charakteru decyzji podjętych przez mieszkańców oraz 
równości dająca wszystkim obywatelom możliwość przedłożenia propo-
zycji wydatkowania wskazanych środków i późniejszego nad nimi gło-
sowania. Należy tutaj zaznaczyć, iż prawo decydowania dotyczy jasno 
określonych i ograniczonych środków finansowych. Uczestnicy budżetu 
partycypacyjnego powinni znać dokładną kwotę pozostającą w ich dys-
pozycji (ta cecha jest niejednokrotnie nazywana przez oponentów jako 
„koncert życzeń mieszkańców” w obrębie niewielkich środków finan-
sowych). Budżet partycypacyjny nie powinien być jednak ograniczony 
do małych wyodrębnionych obszarów np. dzielnicy, osiedla, instytucji. 
W swoim założeniu wskazane jest, by obejmował również w jakiejś czę-
ści projekty służące ogółowi mieszkańców. Zmniejsza to ryzyko domina-
cji partykularnych interesów pojedynczych grup społecznych czy nawet 
opcji politycznych. 

Aby mówić realnie o budżecie partycypacyjnym, trzeba mieć świado-
mość trwałego włączenia go w proces zarządzania publicznego. Efekty 
jego zastosowania są widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czaso-
wej, nie może być on więc incydentalnym przedsięwzięciem, a długofalo-
wym, cyklicznie organizowanym. 

Zaprezentowane wytyczne nie stanowią zamkniętego katalogu. Proce-
dura budżetu partycypacyjnego powinna zapewnić rzeczywistą władzę 
decyzyjną mieszkańcom i być podstawą współpracy z władzami oraz 
jednym z etapów budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego. Sam 
budżet partycypacyjny niesie za sobą szereg ogólnych korzyści w postaci 
wzmocnienia procesu decentralizacji władzy publicznej, demokratyza-
cji procesu decyzyjnego, urzeczywistnienia zasady równości i sprawie-
dliwości społecznej oraz zwiększenia przejrzystości zarządzania, w tym 
środkami publicznymi. Prezentowany rodzaj budżetu nie jest jednak po-
zbawiony słabych stron. Wynikają one w głównej mierze z wadliwości 
procedury (nierealistyczny harmonogram, zbyt krótki czas na przygoto-
wanie przez mieszkańców projektów, niewłaściwa procedura weryfikacji 
zgłoszonych projektów itp.), braku wiedzy i doświadczenia w tym zakre-
sie, zarówno po stronie władz jak i samych mieszkańców (brak konsultacji  
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społecznych w sprawie procedury budżetu partycypacyjnego, wyko-
rzystanie niewłaściwych kanałów przekazu informacji, ograniczona ak-
cja promocyjna, niezrozumienie idei budżetu partycypacyjnego przez 
mieszkańców itp.) (tabela 2).

Zasady
Korzyści z wdrożenia budżetu partycypacyjnego

Zagrożeniaz punktu widzenia 
mieszkańców

z punktu widzenia 
władz 

1. Wiążący wynik 
procedury.

2. Przejrzystość 
i jawność proce-
dury.

3. Otwartość i inklu-
zyjność procesu.

4. Zapewnienie de-
baty z udziałem 
mieszkańców

5. Wspieranie 
aktywności 
mieszkańców

6. Myślenie długo-
falowe

– możliwość partycy-
pacji w decyzjach 
dot. społeczności 
lokalnej,

– wzmocnienie 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
dobro wspólne,

– integracja mieszkań-
ców

– wpływ na rozwój 
najbliższego miejsce 
zamieszkania (dziel-
nicy, osiedla),

– kontrola obywatel-
ska,

– wzrost identyfikacji 
z miejscem zamiesz-
kania,

– edukacja na temat 
funkcjonowania 
samorządu

– umocnienie legitymi-
zacji władzy,

– budowanie zaufania 
na linii przedstawi-
ciele władz – 
mieszkańcy,

– wzrost efektywności 
gospodarowania 
środkami publiczny-
mi,

– integracja mieszkań-
ców,

– wzmocnienie postaw 
obywatelskich

– wspieranie różno-
rodnych form aktyw-
ności społecznej

– promocja idei dobre-
go rządzenia 

– opór władz przed 
włączeniem miesz-
kańców w proces 
decyzyjny,

– niska świadomość 
obywatelska,

– brak wiedzy 
i doświadczenia 
w zakresie realizacji 
budżetu partycypa-
cyjnego,

– kopiowanie niewła-
ściwych rozwiązań,

– zbyt mała licz-
ba urzędników 
zaangażowanych 
w przygotowa-
nie, prowadzenie 
i kontrolę przebie-
gu poszczególnych 
etapów budżetu,

– symboliczna pula 
środków,

– duże rozdrobnienie 
projektów,

– pominięcie etapu 
dyskusji z miesz-
kańcami na temat 
roli, znaczenia 
budżetu partycypa-
cyjnego,

– niewłaściwa kam-
pania informacyjna 
i promocyjna

Tabela 2. Zasady, korzyści i zagrożenia budżetu partycypacyjnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Standardy procesów budżetu partycypacyjnego 

w Polsce, Warszawa 2014, s. 6–7; W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, 
Warszawa 2013, <http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2013/03/budzet_par-

tycypacyjny.pdf (dostęp 25.07.2015).

http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf
http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf
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W Polsce idea budżetu partycypacyjnego urzeczywistniła się całkiem 
niedawno, tj. dopiero w 2011 kiedy to Sopot (jako pierwsze miasto) 
przystąpił do jego wprowadzenia. Inicjatorem przedsięwzięcia była nie-
formalna grupa mieszkańców (Sopocka Inicjatywa Rozwojowa), chcąca 
zdynamizować zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez pobudzenie 
aktywności obywatelskiej w podejmowaniu decyzji lokalnych17. Budżet 
partycypacyjny stał się szybko popularny również w innych polskich 
miastach (według stanu na koniec 2013 r. doświadczenia z budżetem par-
tycypacyjnym miało ponad siedemdziesiąt gmin i miast18). Jak wskazują 
D. Kraszewski i M. Mojkowski, złożyło się na to kilka ważnych elemen-
tów, a mianowicie19:
§ rosnąca aktywność i ambicje mieszkańców,
§ traktowanie budżetu partycypacyjnego jako karty przetargowej 

w wyborach samorządowych,
§ społeczne, gospodarcze i polityczne korzyści z punktu widzenia roz-

woju jednostki,
§ rywalizacja między jednostkami samorządowymi,
§ zainteresowanie mediów.
Procedura realizacji budżetu partycypacyjnego w polskich miastach 

jest podobna, choć trudno mówić o jednym, uniwersalnym jego mo-
delu (jednostka wprowadzająca budżet obywatelski często konstruuje 
swoje własne reguły, w zależności od swoich potrzeb i możliwości, 
podpierając się przy tym już istniejącymi przykładami). Można jednak 
wyodrębnić określony ogólny schemat postępowania zakładający: zgła-
szanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu party-
cypacyjnego, weryfikację przedłożonych projektów, przygotowanie listy 
projektów objętych głosowaniem, wybór określonej liczby projektów 
przez mieszkańców i ich realizację. Należy tutaj wskazać ważną kwestię 
wiążącą się z jego funkcjonowaniem. Budżet partycypacyjny w polskim 
wydaniu obrazuje „pomysł” zagospodarowania przez mieszkańców 
części środków budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego20. 
Ograniczenie finansowe w jego ramach rodzi konieczność wyboru pro-
jektów mających największe znaczenie dla mieszkańców. Dokonuje się 

17 E. Stokłuska, Opis przykładu partycypacji. budżet obywatelski w Sopocie, http://
partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf 
(25.07.2015).

18 D. Kraszewski, M. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014, s. 4.
19 Ibidem, s. 4–5. 
20 W obowiązującym prawie projekt budżetu jest przygotowywany przez organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, a przyjmowany przez władze sta-
nowiąco-kontrolne. Wydzielenia kwoty budżetu partycypacyjnego dokonuje się naj-
częściej w drodze uchwały lub zarządzenia, jako deklaracji że wyniki głosowania będą 
wiążące. 

m.in
http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf
http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/praktyka_budzet_obywatelski_sopot.pdf
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tego arbitralną decyzją osób sprawujących władzę pod kątem formal-
nym (np. poprawności wypełnienia formularza, złożenie go w terminie, 
zgodności propozycji z regulaminem, możliwości ich realizacji itp.) czy 
też wykonalności technicznej21. Sposób podejmowania rozstrzygnięć 
w takim zakresie nie budzi jednak większego niezadowolenia i sprze-
ciwu mieszkańców, choć zdecydowanie lepszą metodą jest budowa-
nie konsensusu społecznego, co pozwala na ograniczenie konfliktów 
związanych z koniecznością wyboru między alternatywnymi, konku-
rencyjnymi wobec siebie rozwiązaniami22. Nierzadko weryfikacja pro-
jektu dotyka również jego merytorycznej strony (np. miejsca realizacji 
w przestrzeni publicznej, znaczenia społecznego, wartości promocyj-
nej, atrakcyjności przestrzennej itp.), co wskazuje już na uznaniowość 
oceny wartości zgłoszonego projektu, dowolność wyboru23. To nato-
miast zakłóca partycypacyjny charakter budżetu. 

Analiza dotychczasowych polskich doświadczeń odnośnie do tego 
rodzaju budżetu wskazuje jednak na szereg niedociągnięć „konstruk-
cyjnych”. Zdaniem W. Kłębowskiego zasadniczym, najczęściej popełnia-
nym błędem, jest po pierwsze opracowywanie założeń budżetu party-
cypacyjnego z pominięciem konsultacji z mieszkańcami, po drugie bez 
uwzględnienia konkretnych lokalnych uwarunkowań24. Rzadko organi-
zowane są także spotkania z właściwymi adresatami budżetu partycypa-
cyjnego tj. mieszkańcami, mające na celu wyjaśnienie istoty i celowości 
tego rodzaju przedsięwzięć. Widoczna jest również preferencja projek-
tów infrastrukturalnych, nierzadko niewspółgrających z realizowanymi 
kierunkami rozwoju. Zgłaszane projekty weryfikowane są zazwyczaj 
odgórnie, a sam budżet jest podatnym gruntem do tworzenia nowych 
organów decyzyjnych, komórek w strukturach organizacyjnych urzę-
dów czy też organizacji społecznych. Szereg budżetów nie wpisuje się 
w główne zasady czy też nie odzwierciedla głównej myśli partycypacji 
społecznej jako takiej, ograniczając pełny udział mieszkańców w reali-
zacji budżetu do wybranych obszarów. Wykluczenie dotyka najczęściej 
najistotniejszych kwestii związanych z partycypacją mieszkańców, tj. 
ustalanie zasad budżetu, możliwość współuczestniczenia w weryfikacji 
projektów, realizacji zgłoszonych projektów czy też odpowiedzialności 
za sprawy lokalne (tabela 3).

21 D. Kraszewski, M. Mojkowski, op. cit., s. 15.
22 M. Dworakowska, Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego, [w:], Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Go-
spodarka. Świat, red. J. Osiński, J.Z. Popławska, Warszawa 2014, s. 64.

23 D. Kraszewski, M. Mojkowski, op. cit., s. 15.
24 W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014, s. 36–37.
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Cecha
Odsetek budżetów  

partycypacyjnych (%)
Tak Nie

– w ramach, których odbyły się spotkania mieszkańców 32,0 46,4
– dot. precyzyjnej i wiążącej kwoty środków finansowych 78,4 13,4
– dot. całego terytorium samorządu (gminy, powiatu, 

województwa) 83,5 16,5

– mających wiążący charakter 20,6 66,0
– odbywających się cyklicznie (przynajmniej dwie sesje) 42,3 (czas pokaże; 55,7)
– spełniających podstawowe kryteria wynikające z defini-

cji budżetu partycypacyjnego 9,3 90,7

– w których zasady ustalono w sposób partycypacyjny 4,1 73,2
– w których spotkania mieszkańców mają moc decyzyjną 23,3 60,6
– w których wyodrębniono różne skale terytorialne 13,4 32,0
– w których dozwolone są projekty dot. wszystkich kom-

petencji gminy 69,1 24,7

– w których mieszkańcy mają możliwość współuczestni-
czenia w procesie weryfikacji zgłaszanych projektów 3,1 79,4

– w których mieszkańcy mają możliwość współuczestnic-
twa w procesie realizacji zgłoszonych pomysłów 2,1 19,6

– w których mieszkańcy mają możliwość współuczestnic-
twa w procesie ewaluacji budżetu partycypacyjnego 3,1 17,5

– w których mieszkańcy mają możliwość przejęcia więk-
szej odpowiedzialności za swój samorząd – 91,8

Przyjęte rozwiązania w zakresie budżetu partycypacyjnego w zasad-
niczym stopniu determinują jego jakość, jak i stopień upodmiotowienia 
mieszkańców (sprowadzenie ich jedynie do roli zgłaszających projekty 
i głosujących, czy też jako partnerów współdecydujących na co wydać 
wskazane środki finansowe)25. Bez względu na jego konstrukcję można 
go traktować jako narzędzie obywatelskiego rozdysponowania pieniędzy 
publicznych, przynajmniej z założenia, na najistotniejsze z punktu wi-
dzenia zgłaszających przedsięwzięcia (czy partycypacyjne – wydaje się, 
że pozostaje to w dalszym ciągu w kręgu dyskusji). 

25 B. Mateja, Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, http://
dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3752/budzet-partycypacyjny-w-
polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 31.07.2015).

Tabela 3. Cechy charakterystyczne budżetów partycypacyjnych zrealizowanych przez pol-
skie jednostki samorządu terytorialnego 

Objaśnienie: (1) Analizą objęto 97 edycji budżetów partycypacyjnych w 72 samorządach,  
(2) tabela nie ujmuje pozostałych wariantów odpowiedzi jak: raczej tak, raczej nie, czas pokaże, 

brak danych
Źródło: W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014, s. 14–31.

http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3752/budzet-partycypacyjny-w-polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3752/budzet-partycypacyjny-w-polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3752/budzet-partycypacyjny-w-polsce-wdrozenie-i-perspektywy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Budżet obywatelski w Łodzi – analiza edycji 
2014–2016

Początki budżetu obywatelskiego w Łodzi sięgają 2012 r., kiedy to środo-
wisko organizacji pozarządowych zwróciło uwagę władz miasta na tego 
rodzaju formę uczestnictwa mieszkańców w procesie podejmowania 
ważnych decyzji dotyczących budżetu. Uznana ona została za kluczowy 
element partycypacji społecznej i jeden z istotniejszych filarów Strate-
gii Rozwoju Miasta Łodzi 2020+26. Przyjęta przez Radę Miejską w Łodzi 
uchwała umożliwiła podjęcie przez organ wykonawczy wszelkich nie-
zbędnych prac mających na celu przygotowanie procedur i zasad reali-
zacji budżetu obywatelskiego27. Tym samym po raz pierwszy w budżecie 
wydzielono środki finansowe pozwalające na realizację projektów w ra-
mach wspomnianego budżetu w 2014 r. 

Przyjęta procedura budżetu obywatelskiego w latach 2014 i 2015 nie 
ulegała większym przekształceniom (tabela 4). Pewne zmiany wprowa-
dzono przy III edycji budżetu 2016 w zakresie: kwoty przeznaczonej na 
poszczególne zadania (kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części ar-
tykułu), harmonogramu, propozycji zadań, formularza zgłoszeniowego, 
uzgadniania propozycji, możliwości modyfikowania zadania lokalnego, 
głosowania na zadania lokalne i realizacji przegłosowanych projektów. 
Nie przemodelowują one jednak w sposób zasadniczy rozwiązań przy-
jętych przy I edycji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt iż propozycja 
zadania może dotyczyć tylko jednej lokalizacji, wraz ze wskazaniem jed-
nostki pomocniczej miasta (osiedla), na którym ma być ono realizowane 
(dzięki temu mieszkańcy szybciej i łatwiej zorientują się, które projekty 
dotyczą ich najbliższej okolicy). Wprowadzono również wymóg okre-
ślenia dostępności zadania dla mieszkańców (np. na temat ewentualnej 
odpłatności, adresatów zadania). Bieżąca edycja budżetu obywatelskiego 
(2016) przewiduje także możliwość uzgadniania zgłoszonych propozycji 
dotyczącego tego samego terenu, budynku, przez samych zgłaszających 
(przy współudziale pracowników właściwych komórek merytorycznych 
urzędu, co wynika z trybu weryfikacji projektów) odnośnie do ewentual-
nego ich połączenia czy też traktowania jako niezależnych. Kolejnym 
novum jest szansa modyfikacji projektów w sytuacji przekroczenia do-
zwolonego limitu kosztów w danej grupie zadań (w przypadku braku zgody 

26 G. Justyński, Doświadczenia łódzkiego budżetu obywatelskiego, „Kronika Mia-
sta Łodzi” 2013, Nr 4, s. 27.

27 Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XL/759/12 z dnia 16 maja 2012 r. Stanowisko 
w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Ło-
dzi – budżetu obywatelskiego.

3. 



Budżet partycypacyjny – rzeczywisty czy pozorny instrument partycypacji... 365

autora, w przypadku zadania lokalnego może ono przejść do puli zadań 
ogólnomiejskich). W odróżnieniu od dwóch pierwszych edycji budże-
tu rozszerzeniu uległa procedura weryfikacji zgłoszonych projektów. Po 
sprawdzeniu ich kompletności i poprawności formularzy, przekazywane 
są one jak dotychczas przez Biuro ds. Partycypacji społecznej do właści-
wych merytorycznie komórek organizacyjnych. W ich gestii leży przepro-
wadzenie analizy merytorycznej i, począwszy od III edycji, przygotowanie 
rekomendacji dla doraźnej komisji ds. budżetu obywatelskiego, mającej 
zadecydować, które propozycje zadań zostaną umieszczone na listach do 
głosowania. Ocena zadań nie przebiega po kątem ich treści. Odrzucenie 
propozycji może nastąpić jedynie w momencie braku możliwości jej wy-
konania ze względów formalnych, dłuższego czasu realizacji niż jeden rok 
bądź przekroczenia maksymalnej kwoty na zadanie28. Ingerowanie w za-
kres propozycji zadań przedłożonych przez mieszkańców, w tym zmiany 
miejsca realizacji jest możliwe jedynie za zgodą ich autorów. 

Wyszczególnienie
Edycja budżetu obywatelskiego

I 2014 II 2015 III 2016
1 2 3 4

Kto może zgłaszać 
projekty 

Każdy mieszkaniec 
miasta 

Każdy mieszkaniec 
miasta

Każdy mieszkaniec 
miasta 

Wymóg popar-
cia zgłaszanego 
projektu 

Tak (15 osób) Tak (15 osób) Tak (15 osób)

Przeznaczenie 
środków 

Projekty inwestycyjne 
i „miękkie” w ramach 
zadań znajdujących się 
w kompetencji gminy 
i powiatu

Projekty inwestycyjne 
i „miękkie” w ramach 
zadań znajdujących się 
w kompetencji gminy 
i powiatu

Projekty inwestycyjne 
i „miękkie” w ramach 
zadań znajdujących się 
w kompetencji gminy 
i powiatu

Podział zadań Zadania lokalne 
i ogólnomiejskie 

Zadania lokalne  
i ogólnomiejskie

Zadania lokalne  
i ogólnomiejskie

Weryfikacja pro-
jektów 

Pod względem po-
prawności i komplet-
ności wniosku, zgod-
ności z prawem oraz 
możliwości realizacji 
w ciągu roku

Pod względem po-
prawności i komplet-
ności wniosku, zgod-
ności z prawem oraz 
możliwości realizacji 
w ciągu roku

Pod względem po-
prawności i komplet-
ności wniosku, zgod-
ności z prawem oraz 
możliwości realizacji 
w ciągu roku

Osoby uprawnione 
do głosowania 

Mieszkańcy, którzy 
ukończyli 16 lat (nie 
jest wymagane zamel-
dowanie)

Mieszkańcy, którzy 
ukończyli 16 lat (nie 
jest wymagane zamel-
dowanie)

Mieszkańcy, którzy 
ukończyli 16 lat (nie 
jest wymagane zamel-
dowanie)

28 Budżet obywatelski III edycja. Materiały informacyjne, http://budzet.dlalodzi.
info/wp-content/uploads/2013/03/folder_internet.pdf (dostęp 31.07.2015).

http://budzet.dlalodzi.info/wp-content/uploads/2013/03/folder_internet.pdf
http://budzet.dlalodzi.info/wp-content/uploads/2013/03/folder_internet.pdf
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1 2 3 4
Sposoby głoso-
wania 

Internet, osobiście 
w punktach wyborczych, 
korespondencyjnie

Internet, osobiście 
w punktach wyborczych, 
korespondencyjnie

Internet, osobiście 
w punktach wyborczych, 
korespondencyjnie

Informacja na 
tematy negatyw-
nie i pozytywnie 
zweryfikowanych 
wniosków 

Tak Tak Tak

Działania informa-
cyjno-edukacyjne Tak Tak Tak

Tabela 4. Cechy budżetu obywatelskiego w Łodzi poszczególnych edycji
Objaśnienie: 

– projekty miękkie – wsparcie wydarzeń i projektów kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych,
– zadania lokalne – odpowiadające potrzebom mieszkańców jednego z wydzielonych obsza-
rów, zlokalizowane w tych obszarach albo skierowane do mieszkańców zamieszkujących wy-
dzielone obszary (w przypadku łodzi obszary te pokrywają się z granicami dawnych 5 dzielnic 

tj. Bałut, Górnej, Polesia, Śródmieścia i Widzewa), – zadania ogólnomiejskie – dotyczące potrzeb 
mieszkańców więcej niż jednego wydzielonego obszaru miasta, lub miejsce ich realizacji nie jest 

przypisane do jednego wydzielonego obszaru miasta.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Materiały informacyjne Urzędu Miasta Łodzi dot. 

poszczególnych edycji budżetu obywatelskiego, Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 5837/
VI/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

budżetu obywatelskiego na 2015 r. 

Sednem budżetu obywatelskiego jest jednak jego wielkość pozwalająca 
(bądź też nie) na podjęcie decyzji odnoście istotnych (a nie symbolicz-
nych) z punktu widzenia mieszkańców przedsięwzięć. W Łodzi, jak do tej 
pory, wyodrębniono największy budżet obywatelski spośród wszystkich 
miast. W I edycji miasto na ten cel przeznaczyło 20 mln zł, w kolejnych 
już 40 mln zł, co stanowi 1 proc. dochodów budżetu ogółem i 3 proc. 
wydatków majątkowych (tabela 5). 

Wyszczególnienie
Edycja budżetu obywatelskiego

I 2014 II 2015 III 2016
Kwota ogółem
z. lokalne 

z. ogólnomiejskie 

20 mln zł
15 mln zł 
(3 mln na każdy 
obszar)
5 mln zł

40 mln zł
30 mln 
(6 mln na każdy 
obszar)
10 mln

40 mln zł
30 mln 
(6 mln na każdy 
obszar)
10 mln

Liczba projektów:
zgłoszonych 
zakwalifikowanych
realizowanych 

908
759
47

871
751
65

645
–
–

Tabela 5. Budżet obywatelski w Łodzi – kwoty oraz liczba projektów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych nt. budżetu obywatel-

skiego Urzędu miasta Łodzi, http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/ (dostęp 1.08.2015).

http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/
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W bieżącej edycji zdecydowano się na ograniczenie wartości projek-
tów, mając na uwadze zwiększenie ilości tych wybranych i następnie 
wprowadzonych do wykonania. Stąd też kwota przeznaczona na po-
szczególne zadania nie może przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty na 
zadania lokalne czy ogólnomiejskie. W praktyce oznacza to, że kalkulacja 
projektu lokalnego nie może przekraczać 1,5 mln zł, a ogólnomiejskiego 
– 2,5 mln zł. W minionych edycjach minimalna wartość wybranego do 
realizacji projektu w 2014 r. wyniosła 5 tys. zł maksymalna zaś ponad 
3 mln zł. W 2015 r. – analogicznie 1 tys. zł i 4,2 mln zł (tabela 6).

Rok Kwota w zł Projekt 
2014

min. 5000 zainstalowanie progu zwalniającego
6000 trener /instruktor sportów plażowych 

1200000 modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej szkoły podstawowej 
1300000 Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców 
1400000 Przekształcenie ulicy w tzw. woonerf
1750000 Wymiana nawierzchni asfaltowej

max. 3117000 Łódzki rower miejski*
2015

Min. 1000 przystanek 
2000 zakup i montaż lustra drogowego
3000 Odnowienie zabytkowego kamienia

1000000 Ogród dachowy, taras widokowy, kawiarnia – przygotowanie projektu 
remontu i przebudowy budynków pofabrycznych, uwzględniającego 
wykonanie „zielonych dachów”

1120000 Free WiFi in Łódź – bezpłatny miejski Internet w autobusach i tramwajach
1234000 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum publicznym
1343000 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego 

kortu tenisowego przy szkole podstawowej
2200000 Przekształcenie ulicy w tzw. woonerf
2250000 Przekształcenie ulicy w tzw. woonerf
2325000 Utworzenie parku – ogrodów Jana Karskiego
3700000 Przebudowa ulicy

Max. 4200000 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz nawierzchni 
miejsc postojowych na kostkę betonową

Tabela 6. Minimalne i maksymalne kwoty realizowanych projektów ze środków budżetu 
obywatelskiego w 2014 i 2015 r. 

* projekt nie został zrealizowany 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uchwała rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIX/1646/14 

z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 r.; Uchwała Rady 
Miejskiej w Łodzi Nr IV/50/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Łodzi na 2015 r. 
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Analiza projektów przyjętych do realizacji wskazuje na ich różnorod-
ność i jednocześnie ukierunkowanie. Są to bowiem projekty „twarde” do-
tyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, sportowej, re-
kreacyjno-wypoczynkowej oraz „miękkie” adresowane do poszczególnych 
grup mieszkańców jak np. uruchomienie Osiedlowych Banków Czasu dla 
mieszkańców, programy edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży 
dotkniętych wykluczeniem społecznym czy nieodpłatne pozyskiwanie, 
gromadzenie i przekazywanie żywności najuboższym. Ze środków budże-
tu obywatelskiego dokonywane są różnego rodzaju zakupy mające najczę-
ściej służyć wybranym, często wąskim grupom mieszkańców, takie jak np. 
sprzęt sportowy, książki i audiobooki, komputery, programy komputerowe, 
sprzęt fotograficzny czy pianino. W ogólnej kwocie środków budżetu nie 
stanowiły one więcej niż 3 proc.29 Ocena ich wagi dokonywana jest raczej 
pod kątem jakościowym – przeznaczenia, trwałości, zastosowania, znacze-
nia dla lokalnej społeczności itp. (w ramach I edycji budżetu obywatelskie-
go kwota przeznaczona na zakupy kształtowała się w granicach 1,5 proc. 
podobnie jak na projekty „miękkie”). Zasadnicza część środków ukierun-
kowana jest jednak na projekty „twarde”, infrastrukturalne obejmujące: bu-
dowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację, termomodernizację obiek-
tów o różnym przeznaczeniu. Na te cele przeznaczono ok. 85 proc. kwoty 
budżetu w 2015 r. i praktycznie 90 proc. w 2014 r. 

Dyskusja

Spojrzenie na budżet partycypacyjny (obywatelski), zarówno od strony 
teoretycznej jak i praktycznej pozwala stwierdzić, iż jest on niewątpliwie 
przejawem dobrowolnej i świadomej partycypacji społecznej mieszkań-
ców. Ponadto, pełni on funkcję: (1) płaszczyzny budowania więzi i po-
rozumienia pomiędzy mieszkańcami a władzami, (2) bodźca do zmiany 
mentalności władz w obszarze percepcji sprawowania władzy i miesz-
kańców jako członków określonej społeczności. Budżet obywatelski może 
zatem jawić się jako forma dojrzałego dialogu stron zaangażowanych 
w proces zarządzania publicznego, narzędzie sprzyjające wzrostowi efek-

29 Podziału realizowanych projektów w ramach analizowanych budżetów obywa-
telskich dokonano w sposób subiektywny. obok kategorii zakupy wyróżniono: projek-
ty „twarde” – budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów o różnym przeznaczeniu, 
„miękkie” – wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne oraz inne 
obejmujące np. zatrudnienie rehabilitanta, leczenie zwierząt w zoo, organizację opieki 
paliatywnej, rehabilitację seniorów itp. 

4. 
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tywności, przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Narzędzie 
niosące szereg innych wymiernych korzyści dla władz i samych miesz-
kańców mogących decydować o sprawach dla nich ważnych. Wzbudza 
on jednak, mimo rosnącej popularności, dyskusje, nasuwa szereg pytań, 
m.in. o to, czy jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani by korzystać 
w sposób właściwy z tego rodzaju narzędzia partycypacji? Czy budżet 
obywatelski nie jest jedynie wymuszonym gestem władz w stosunku do 
mieszkańców, metodą przyciągania potencjalnych wyborców. I w końcu 
jaka jest przyszłość budżetu obywatelskiego w warunkach pogłębiających 
się problemów finansowych polskich samorządów?.

Postawione pytania są bardzo złożone, uwarunkowane wieloma czynni-
kami. Trudno zatem wskazać jednoznaczną na nie odpowiedź, już choćby 
z faktu, że sam budżet obywatelski jest zagadnieniem niedoprecyzowanym 
w polskiej rzeczywistości. Brak jest jednolitych standardów określających 
kryteria budżetu czy też wymogi prawne. Punktem wyjścia do jego uru-
chomienia jest uprawnienie organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego do podjęcia konsultacji z mieszkańcami30. Oparcie budżetu 
obywatelskiego tylko na tej przesłance może naruszyć zasadę wiążącego 
wyniku, co natomiast zaprzecza jego idei i może doprowadzić do zniechę-
cenia mieszkańców omawianą inicjatywą i utratą zaufania do władz. 

Budżet obywatelski w swoim założeniu to nie jest jedynie głosowanie 
nad określonymi projektami. Jego mechanizm zorientowany jest na pro-
mowanie inicjatywy, zaangażowania, odpowiedzialności mieszkańców, 
wspólnego działania na rzecz interesu publicznego, dyskusji a także kon-
sensusu (w najdojrzalszych formach budżetu obywatelskiego). Analiza 
dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego w Łodzi nie pozwala 
jednak na potwierdzenie w pełni tego stanowiska. Po pierwsze, spada 
zainteresowanie budżetem, na co wskazuje zmniejszająca się liczba zgło-
szonych przez mieszkańców projektów (do III edycji budżetu zgłoszono, 
w porównaniu z tą z 2014 r. o 263 zadania mniej). Po drugie, zauważal-
ne są tendencje do organizowania głosów na konkretne zadania, które 
dotyczą stosunkowo wąskich grup odbiorców, a także pozwalają rozwią-
zać (niejednokrotnie) bieżące problemy określonych instytucji. Można 
tutaj wymienić doposażenie w sprzęt medyczny przychodni, wdrożenie 
elektronicznej dokumentacji w jednym z zakładów opieki zdrowotnej, 
ochronę danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli 
dostępu do pomieszczeń jednej z miejskich przychodni, zakup kompute-
rów dla określonej biblioteki miejskiej czy zakup gleukometrów, ciśnie-
niomierza i środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata 

30 A. Kuriata, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w sa-
morządzie lokalnym, [w:] Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie te-
rytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczak, Wrocław 2013, s. 43.

m.in
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Alberta. Silny lobbing czyni je w wielu przypadkach bezkonkurencyj-
nymi wobec innych propozycji. W tym kontekście pojawiają się kolejne 
pytania: na ile tego rodzaju projekty służą ogółowi mieszkańców danego 
obszaru, z którego zostały zgłoszone i czy w ogóle mają służyć? W jakim 
stopniu wpisują się one w przyjęte kierunki rozwoju miasta? A jeśli się nie 
wpisują, to czy powinny być realizowane w myśl zasady efektywnego wy-
datkowania środków publicznych, których odbiorcami są przecież wszy-
scy mieszkańcy. Nasuwa to potrzebę spojrzenia na zagadnienie podziału 
na zadania lokalne i ogólnomiejskie. Budżet obywatelski jest procesem 
obarczonym ryzykiem np. niepowodzenia wywołanego brakiem zainte-
resowania mieszkańców, ale także pojawienia się dysproporcji pomiędzy 
wyodrębnionymi obszarami w liczbie zgłaszanych i realizowanych zadań 
lokalnych. Mechanizmem niwelującym to ryzyko jest przyjęty równy po-
dział pieniędzy przeznaczonych na zadania lokalne w ramach wyodręb-
nianych części miasta (dzielnic, osiedli lub innych w zależności od przy-
jętych kryteriów). Z drugiej jednak strony, patrząc na przykład Łodzi, 
obszary głosowania na zadania lokalne nie są jednakowe terytorialnie, 
stąd postulat wysuwany przez mieszkańców wprowadzenia proporcjo-
nalnego do wielkości wydzielonego obszaru podziału środków. Co może 
w większym stopniu niż dotychczas sprzyjać wspomnianej dysproporcji. 
W opinii mieszkańców powinna zatem istnieć możliwość głosowania na 
projekty lokalne ze wszystkich dzielnic, to zaś stawia pytanie o zasadność 
podziału na odrębne kategorie zadań – lokalnych i ogólonomiejskich31.

Na problem należy spojrzeć nie tylko od strony proceduralnej. Nie-
równomiernemu wzrostowi jakości życia mieszkańców poszczególnych 
części miasta (przyjmując, że zadania lokalne mają temu służyć) sprzyja 
zróżnicowana ich aktywność, jak i aktywność organizacji społecznych, 
jednostek pomocniczych funkcjonujących na ich terenie, a także wpro-
wadzona możliwość głosowania na zadania z jednego, dowolnie wybra-
nego rejonu, nienależnie od miejsca zamieszkania (spowodowane to było 
zapewne chęcią wzmocnienia poczucia wpływu mieszkańców na pozo-
stałe obszary miasta, obok głosowania na zadania ogólnomiejskie). 

Niezmiernie ważną kwestią wokół której toczą się liczne polemiki 
jest skala budżetu obywatelskiego. W większości przypadków nie prze-
kraczają one 1 proc. dochodów jednostki. Jak wskazywano, zasadnicza 
ich część ukierunkowana jest na różnego rodzaju działania inwestycyj-
ne ale także remontowe. Szczególnie te ostatnie (podobnie jak zakupy) 
mogą budzić kontrowersje, jako te, o które powinno dbać samo miasto. 
Istotą budżetu obywatelskiego powinno być przede wszystkim tworzenie 
nowych obiektów infrastruktury technicznej i społecznej czy też projek-

31 Podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjnej II edycji budżetu obywatelskie-
go w Łodzi na 2015 r., Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2014.
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tów edukacyjno-wychowawczych, bezpośrednio na rzecz mieszkańców. 
W tym kontekście należy zastanowić się nad przełożeniem na potrzeby 
mieszkańców, choćby danej dzielnicy, np. zakupu pianina, odnowy za-
bytkowego pianina, remontu toalet w publicznym gimnazjum, poczekal-
ni w przychodni miejskiej, zakupu sprzętu medycznego czy niemedycz-
nego dla poradni czy wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Czy zatem kategorie zadań możliwych do realizacji w ramach środków 
budżetu obywatelskiego nie powinny być dokładnie sprecyzowane? Moż-
na odnieść wrażenie, że finansowanie projektów w ramach zadań znajdu-
jących się w kompetencji danej jednostki samorządu terytorialnego, jak 
ma to miejsce chociażby w Łodzi, otwiera „furtkę” wszystkim możliwym 
przejawom inwencji remontowej, modernizacyjnej i zakupowej, głównie 
jednostek organizacyjnych miasta. 

Powyższe rozważania nie wyczerpały całości problematyki, nie wyar-
tykułowano również wszystkich pytań i wątpliwości związanych z budże-
tem obywatelskim. Autorka wyraża jednak pogląd, że budżet obywatel-
ski jest jednym z bardziej efektywnych mechanizmów zapewniających 
mieszkańcom trwały wpływ na rozwój miasta, nawet w ramach niewiel-
kiej części budżetu. Wymaga to jednak odejścia od traktowania budżetu 
w kategorii „lekarstwa na problemy miasta” czy też konkursu projektów 
zorganizowanego przez jego władze. Jego powodzenie zależy od postaw 
obywatelskich mieszkańców. Ich kształtowanie wymaga natomiast czasu, 
chęci i aktywnego zaangażowania władz w życie społeczności lokalnej. 
Bez tego będzie to tylko narzędzie pozornej partycypacji. 
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Problem budżetu  
obywatelskiego

Wprowadzenie 

Ostatnio popularny stał się tzw. budżet obywatelski, zwany też partycypa-
cyjnym. Obserwacja poczynań związanych z jego wdrażaniem w życie ro-
dzi pytanie, czy jest to konieczność czy moda? Jego celem jest bezpośrednie 
zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących 
wyboru zakresu zadań publicznych, w ramach wyznaczonej puli środków 
budżetowych i przejęcia części odpowiedzialności. Jest to słuszna idea, za-
chęcająca do aktywności społecznej w rozwoju lokalnym, ale śledzenie do-
tychczasowego przebiegu działań skłania do pewnych krytycznych ocen.

Treścią rozważań podjętych w artykule jest próba analizy i oceny bu-
dżetu obywatelskiego w kontekście efektywności gospodarowania środ-
kami publicznymi. Celem artykułu jest ukazanie walorów jak i słabości 
tego instrumentu finansowego, wykorzystywanego coraz częściej w pol-
skich samorządach terytorialnych. Mimo jeszcze krótkiej historii budże-
tu obywatelskiego w warunkach polskich można pokusić się o wyrażenie 
ogólnego stanowiska i sformułowanie pierwszych wniosków oceniają-
cych o charakterze syntetycznym. Z jednej strony mamy do czynienia 
z dużym optymizmem i entuzjazmem co do jego użyteczności, z drugiej 
zaś pojawiają się pierwsze symptomy świadczące o jego ułomnościach. 
Artykuł jako całość ma charakter opisowy i przyczynkarski. 

Koncepcja i istota budżetu obywatelskiego

Uczestnictwo obywateli w procesie rządzenia jest postrzegane jako pod-
stawa demokratycznego państwa prawa. Drogą w tym kierunku jest to, co 
nazywa się partycypacją społeczną. Polega ona na aktywnym uczestnictwie  
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obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi w państwie, tak na 
poziomie krajowym, jak i lokalnym. Chodzi tutaj o  zaangażowanie się 
w proces podejmowania decyzji o charakterze publicznym. Ważną rzeczą 
jest określenie zakresu aktywności obywatelskiej. 

Jej natężenie zmienia się od form mało aktywnych (konsultacje) do 
form rozwiniętych (decydowanie). Miejsce pośrednie zajmuje współ-
udział obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji1. Konsultacje spo-
łeczne nie opierają się na zasadzie partnerstwa, bowiem decyzja oraz 
odpowiedzialność i tak spada na władzę publiczną, które ostatecznie 
podejmuje decyzję w danej sprawie. Zbliżoną techniką partycypacji 
(bardziej kameralną) jest lobbing, obejmujący wyjaśnianie i przekony-
wanie do konkretnej rzeczy, w rezultacie zawierający elementy delibe-
racji. W pewnym stopniu można też przywołać za P. Swianiewiczem 
formę demonstracji oraz petycji. Wydaje się, że najpełniejszym udzia-
łem w rządzeniu jest zatem bezpośredni wpływ obywateli na podję-
cie decyzji, dotyczącej spraw publicznych. Wymiarem tym jest udział 
w wyborach i udział w referendach. Są to formy demokracji bezpośred-
niej, ponieważ trudno mówić o innym bardziej istotnym wpływie na 
decyzje publiczne.

Udział w projektach nazywanych budżetem obywatelskim sytuuje 
go raczej w obszarze współdecydowania (razem z władzą i administra-
cją publiczną) o podziale i realizacji pewnej puli środków finansowych, 
mieszczących się w ramach klasycznego budżetu rocznego. 

Według ujęcia Banku Światowego, budżet partycypacyjny (participato-
ry budget) jest procesem ujawniania przez obywateli swoich żądań i pro-
jektów, którzy następnie wpływają na strukturę wydatków budżetowych 
poprzez dyskusje i negocjacje2. Z tej definicji, oddającej czytelnie istotę 
takiego budżetu wypływają dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, identyfikacja 
i artykulacja interesu publicznego; po drugie, decyzje podziału środków 
budżetowych podejmowane poprzez procedury demokratyczne. W zbli-
żony sposób budżet obywatelski pojmuje B. Wampler twierdząc lapidar-
nie, że jest to proces racjonalnego społecznie podziału zasobów publicz-
nych3. Za podstawowe elementy budżetu partycypacyjnego uważa się: 
§ określony obszar mobilizujący mieszkańców, 
§ sukcesywnie odbywające się spotkania mieszkańców,

1 Wbrew podziałom stosowanym w teorii komunikowania się, informowanie nie 
jest formą partycypacji społecznej, ponieważ występuje przekaz tylko w jedną stronę: 
od władzy do mieszkańca. 

2 World Bank’s Empowerment Case Studies: Participatory Budgeting in Brazil, 
strona internetowa: http://siteresources. worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resour-
ces/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf (dostęp 25.07.2015 r.).

3 B. Wampler, A Guide to participatory budgeting, [w:] Participatory Budgeting, red. 
A. Shah, World Bank 2007, s. 21. 

worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources
worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources
14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf
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§ cykl działań odpowiadający bezpośrednio cyklowi budżetowemu,
§ sieć organizacji jednostek działających na rzecz zaangażowania 

mieszkańców4. 
Taka formuła budżetu jest szeroko wprowadzana m.in. w samorzą-

dach brytyjskich. Budżet ten daje władzom lokalnym oraz mieszkańcom 
możliwość wspólnego decydowania o dostarczaniu usług publicznych. 
Brytyjska przebudowa samorządu lokalnego zmierza do coraz większego 
rozwoju demokracji uczestniczącej. 

W. Kębłowski za kryteria wynikające z definicji budżetu partycypacyj-
nego przyjmuje:
§ spotkania mieszkańców,
§ jasno określone środki finansowe,
§ wiążący charakter,
§ cykliczność5.
Zdaniem autora niewiele samorządów spełnia wszystkie te kryteria. 

Oznacza to, że większość budżetów określanych partycypacyjnymi nie jest 
nimi w rzeczywistości. Nawiązując do przywołanej przez autora koncepcji 
„prawa do miasta” kryteriami identyfikacji budżetu obywatelskiego są: 
§ partycypacyjne ustalenie zasad,
§ decyzyjność spotkań,
§ różne skale terytorialne,
§ kompetencje – „twarde” i „miękkie” projekty,
§ projekty i priorytety,
§ nowe organy decyzyjne otwarte dla mieszkańców,
§ wspólna weryfikacja, preselekcja, monitoring realizacji i ewaluacja,
§ współodpowiedzialność i zauważalne efekty6. 
Łatwo zauważyć, że takie pojmowanie struktury budżetu obywatel-

skiego staje się coraz bardziej sformalizowane, ponieważ kolejne działania 
mieszczą się w ramach określonych procedur, które należy podjąć i prze-
strzegać. Jest to zrozumiałe, bowiem odbywa się to w obrębie funkcjono-
wania szeroko pojętej administracji publicznej, a ona sama poddawana jest 
odpowiednim rygorom i reżimom (w tym finansowym, prawnym). 

Budżet określany tym mianem w założeniu ma być instrumentem par-
tycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami publicznymi. Jego wyko-
rzystanie jest też sposobem budowy tzw. społeczeństwa obywatelskiego. 
Celem budżetu obywatelskiego jest zwiększenie aktywności mieszkań-
ców w sferze publicznej poprzez bezpośredni udział w decydowaniu 
o  określonych sprawach miasta. Wzorem miast (prekursorem było 

4 P. Neyroud, Public Participation in Policing, London 2001, s. 31. 
5 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warsza-

wa 2014, s. 13–20. 
6 Ibidem, s. 21–32. 
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brazylijskie miasto Porto Alegre), które zdecydowały się na takie rozwią-
zanie, również niektóre miasta polskie (np. Sopot) podjęły działania na 
rzecz przejawiania się tego typu inicjatywy publicznej.

Ocena budżetu obywatelskiego  
z perspektywy efektywnościowej

Praktyka funkcjonowania budżetu obywatelskiego w samorządach pol-
skich jest krótka. Do tej pory niewiele samorządów (przede wszystkim 
nieliczne miejskie) zdecydowało się na wykorzystanie takiego instru-
mentu finansowego, choć przed ostatnimi wyborami samorządowymi 
(2014) na ten krok zdecydowało się coraz więcej samorządów w Polsce, 
również na poziomie województwa i powiatu (ok. 70 w 2013 r.). Za głów-
ne powody rozwoju budżetu obywatelskiego w kraju uznaje się:
§ rosnące ambicje i aktywność mieszkańców,
§ wybory samorządowe,
§ korzyści dla rozwoju jednostki,
§ zainteresowanie mediów,
§ porównanie z innymi jednostkami7.
Narastające zainteresowanie budżetem obywatelskim zaznacza się 

przed zbliżającymi wyborami komunalnymi, ze względu na możliwość 
bezpośredniego kontaktu władzy z mieszkańcami oraz próby promocji 
tego rozwiązania w środkach masowego przekazu. Należy zwrócić uwa-
gę, że wszystko to odbywa się w świetle prawa i w ramach środków pu-
blicznych (a nie z funduszy partii, czy stowarzyszeń).

W  niniejszym artykule ocenę użyteczności budżetu obywatelskiego 
przeprowadzono na przykładzie Łodzi8. Z inicjatywy prezydenta Łodzi 
w 2013 r. podjęto przygotowania do wdrożenia budżetu obywatelskiego 
na rok 2014 r. Jego istotą było wydzielenie 20 mln. zł z budżetu miasta, 
o których przeznaczeniu mieli decydować mieszkańcy miasta. Realiza-
cja budżetu obywatelskiego wymaga skomplikowanej i  rozbudowanej 
procedury postępowania. Pociąga to za sobą duży nakład czasu, zaan-
gażowania wielu urzędników i radnych oraz znaczący koszt finansowy, 

7 D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014, s. 4–5. 
8 Jest to miasto, które przeznaczyło najwięcej środków budżetowych na ten cel 

(20 mln zł, w 2015 r. – 40 mln zł). W planach prezydenta miasta do końca kadencji 
(2018) jest wydanie 100 mln zł (przy budżecie ok. 4 mld zł). zamiar taki budzi zdzi-
wienie, ponieważ z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2018 r. cały budżet 
inwestycyjny Łodzi będzie wynosił 232 mln zł. 

3. 
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o którym mało się mówi (m.in. wynajęcie pomieszczeń, ulotki, reklama 
w mediach, nadgodziny urzędników itp.). 

Już na etapie procedury, kwota ta została podzielona na część ogólno-
miejską i części rejonowe (byłe dzielnice). Jest to rozdrobnienie środków, 
ale zapewne zamiarem twórców tego budżetu było zaangażowanie moż-
liwie jak największej liczby mieszkańców Łodzi. Część zgłaszanych przez 
łodzian propozycji dotyczyła spraw drobnych, mieszczących się w ra-
mach działalności bieżącej. Pozostałe odnosiły się do niewielkich inwe-
stycji, zamykających się w cyklu rocznym. Uzyskane w ten sposób efekty 
są niewielkie z punktu widzenia rozwoju miasta i zaspokajania potrzeb 
priorytetowych (rozwiązywanie ważnych problemów). W  pierwszym 
rzędzie należy do nich zaliczyć poza budową infrastruktury – polepsze-
nie tragicznych warunków mieszkaniowych, dożywianie biednych dzie-
ci i zapewnienie opieki medycznej w placówkach oświatowych, znaczne 
skrócenie (z 10 lat) oczekiwania na miejsce w domach pomocy społecz-
nej. Koncentracja środków z budżetu obywatelskiego chociażby na tych 
obszarach sukcesywnie pozwoliłaby uzyskać poprawę. 

Groteskowo wygląda zgłaszanie w ramach tego budżetu, potrzeby 
ustawienia koszy na psie odchody, podczas gdy należy to do elementar-
nych obowiązków urzędników i służb miejskich. Inicjatywy obywatel-
skie informują o pewnych potrzebach i bolączkach życia dnia codzien-
nego, które muszą być przedmiotem zainteresowania władz miejskich. 
Powstaje jednak pytanie, czy musi być to realizowane w ramach szumie 
reklamowanego budżetu obywatelskiego? W tym miejscu rodzi się ko-
lejne pytanie, kto odniósł większe z tego korzyści, prezydent miasta czy 
mieszkańcy? Zyskiem dla prezydenta jest m.in. możliwość promowania 
się, a ściślej kształtowania swojego pozytywnego wizerunku, poprzez 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Z kolei dla części mieszkańców an-
gażowanie się w procedurę budżetową przynosi rozczarowanie, bowiem 
nie wszystkie propozycje, mimo że słuszne, są realizowane (np. ogrody 
Karskiego, uruchomienie nocnych linii). Warto zaznaczyć, że niejed-
nokrotnie poszczególne projekty zostały źle skalkulowane, co skutkuje 
niedoborem środków, a następnie jedynie częścią ich wykonania. Nadto, 
głosowanie na zgłoszone projekty, odbywa się często przy silnym zaanga-
żowaniu pracowników (i ich rodzin, znajomych) zatrudnionych w pod-
miotach, które mają przejąć efekt. 

Możliwość pozyskania tą drogą chociaż niewielkich pieniędzy na sfi-
nansowanie przedsięwzięć uznanych za potrzebne, wyzwoliło duże zain-
teresowanie łodzian. W konstrukcji budżetu obywatelskiego na 2014 r. 
wzięło udział ponad 100 tys. obywateli miasta. Taką eksplozję społecz-
nego entuzjazmu można tłumaczyć dwojako. Po pierwsze, budżet oby-
watelski przy nagłośnieniu medialnym stał się nowym, modnym i atrak-
cyjnym instrumentem pobudzenia aktywności obywatelskiej, która do tej 
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pory w Łodzi kształtowała się na niskim poziomie. Po drugie, wysoka 
frekwencja w poszczególnych etapach budowy budżetu obywatelskiego 
świadczy o braku zaufania do tradycyjnych form zgłaszania potrzeb (pro-
pozycji, problemów), tj. radnym na dyżurach, prezydentowi miasta i jego 
zastępcom, urzędnikom, kontaktom w ramach jednostek pomocniczych. 
W tym ostatnim przypadku praktyka dowodzi dość nikłej sprawności 
działania tych jednostek w dużych miastach. 

Mieszkańców Łodzi nie informuje się o wielkości deficytu w budżecie, 
całkowitym zadłużeniu miasta, kosztach obsługi długu, zachęca się ich 
zaś do wydawania coraz większych środków budżetowych (w 2014 r. – 
20 mln., w 2015 r. – 40 mln. i docelowo w 2018 r. – 100 mln. zł). Wydaje 
się, że w takim postepowaniu kryje się głęboka sprzeczność, ponieważ 
być może świadomość mieszkańców o złej sytuacji finansowej miasta po-
ciągnęłaby za sobą pewne zbiorowe wyrzeczenia, a nie życie na kredyt. 
Należy podkreślić, że koszty ponoszenia wydatków powinny pozostawać 
pod kontrolą i być akceptowane przez obywateli miasta. Taka sytuacja nie 
ma miejsca w Łodzi, a zbyt duży ciężar kosztów będą ponosić przyszłe 
pokolenia.

Wiele samorządów nie do końca rozumie istotę tego budżetu i popeł-
nia dwa istotne błędy. Podejmowane są bowiem działania mieszczące 
się w ramach działalności bieżącej realizacji zadań, zamiast w działalno-
ści inwestycyjnej, w której chodzi o wskazanie najpilniejszych potrzeb 
z punktu widzenia mieszkańców. Takie postępowanie prowadzi często do 
rozproszenia i tak skromnych środków finansowych (propozycje obej-
mują każdy obszar jednostki). Stosowana w Polsce wersja budżetu oby-
watelskiego zdecydowanie wymaga modyfikacji w kierunku przygotowa-
nia propozycji zadań wraz z kosztami dla mieszkańców, którzy dokonają 
wyboru. Wydaje się, że zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców, 
a następnie ich weryfikacja przez administrację (gdyż niektóre z nich są 
nierealne z przyczyn prawnych, technicznych, finansowych) jest nie tylko 
czasochłonne, ale też dość kosztowne. 

Podsumowanie

Obserwacja działań związanych z konstrukcją tego typu budżetu skłania 
do stwierdzenia, że stał się on niejako modą i techniką pogłębiania pro-
cesów partycypacji społecznej. Łatwo spostrzec, że to wszystko o czym 
się mówi i robi w ramach budżetu obywatelskiego, nie jest w istocie ta-
kim budżetem! Budżet to inaczej plan finansowy, obejmujący stronę do-

4. 
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chodów i wydatków. Aktywność mieszkańców w obrębie budżetu oby-
watelskiego skupiona jest tylko na wydatkowaniu publicznych pieniędzy 
na cele, które zwyciężyły w głosowaniu. Zdecydowanie razi, jeśli cele te 
polegają na realizacji rzeczy należących do działalności bieżącej miasta, 
np. ustawienie koszy, naprawa chodnika, spowolnienie ruchu kołowego, 
posadzenie drzew lub krzewów, czy ich przycięcie. Do przyjęcia są nato-
miast propozycje polegające na zmianie zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w sposób bardziej przyjazny lub bezpieczny dla mieszkań-
ców w najbliższym otoczeniu. Należy zdawać sobie sprawę, że tego typu 
przedsięwzięcie wymaga nieco dłuższego czasu niż jeden rok. W gruncie 
rzeczy tak pojmowany budżet obywatelski uczy wydawania środków pu-
blicznych pomiędzy konkurencyjne cele. 

Jeśli mowa o rozwiązaniu w kategoriach budżetu obywatelskiego to 
trzeba wiedzieć, że na ogół mamy do czynienia z małymi projektami do-
tyczącymi zamierzeń inwestycyjnych i spraw bieżących. Ograniczeniem 
tego jest bowiem cykl jednoroczny – budżetowy. Trzeba przy tym pa-
miętać, że budżet w rozumieniu przedmiotowym jest procesem najpierw 
gromadzenia środków, a następnie ich rozdysponowania. Pozyskanie pie-
niędzy jest znacznie trudniejsze niż ich wydawanie, o czym na ogół nie 
wiedzą lub nie chcą wiedzieć polscy politycy. Ci ostatni lubią bardziej 
zajmować się podziałem ograniczonych zasobów finansowych aniżeli ich 
zdobywaniem. Jest to oczywiste z dwóch powodów. Po pierwsze, oznacza 
to szybkie decydowanie, a po drugie, stanowi oczywisty atrybut władzy. 

Reasumując, można powiedzieć, że budżet obywatelski angażujący 
czas i energię tylko pewnej części obywateli, z punktu widzenia ekono-
micznego stanowi formułę nieefektywnego gospodarowania środkami 
pieniężnymi, będącymi własnością publiczną. Przesądza o tym omówio-
na procedura prowadząca do utraty efektów skali. Jeśli z kolei przyjąć, 
że budżet partycypacyjny uczy zaangażowania społecznego w porządku 
demokratycznym – to okazuje się on ceną, jaką trzeba zapłacić za zasto-
sowanie tego rozwiązania finansowego. W takim przypadku znów mamy 
do czynienia z kolizją elementów ekonomicznych i elementów społecz-
nych, rozstrzyganą na korzyść tych ostatnich. 

Kończąc, można spojrzeć na budżet partycypacyjny z innego punktu 
widzenia. Dotychczasowa mnogość zgłaszanych propozycji obywatel-
skich (nawet ponad 700) nie służy niczemu dobremu, gdyż angażuje zbyt 
wiele osób i czasu w celu przeglądu, analizy oraz sporządzenia listy moż-
liwych do wykonania projektów. Ograniczony czas sprawia, że wkrada się 
pośpiech, który skutkuje niejednokrotnie bardzo powierzchownym sza-
cunkiem kosztów. Niedoszacowanie projektów obywatelskich powoduje, 
że często zawężany jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia (np. realizuje się 
jedynie połowę parkingu). Wypacza to, a nawet ośmiesza ideę budże-
tu obywatelskiego, ponieważ, aby dokończyć projekt, trzeba dzielić 
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zamówienie (projekt) i uruchomić odpowiednie procedury w następnym 
roku. Powstaje zatem pytanie, czy na tym polega budżet obywatelski? 

Możliwe jest nowe podejście do tego zagadnienia. To urzędnicy po-
winni przygotować wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych (np. mak-
symalnie do 20 w dużych miastach), mieszczących się w większych pu-
lach finansowych. Niektóre z nich, z uwagi na zakres i charakter mogą 
być określone do realizacji w cyklu dwuletnim. Dopiero w tym momen-
cie otwiera się pole do aktywności mieszkańców, polegającej na deba-
cie publicznej, a następnie wyborze priorytetowych zadań. Taki sposób 
postępowania zapewnia większą racjonalność ekonomiczną i społeczną 
w wydatkowaniu środków budżetowych. W trakcie dyskusji, jej uczestni-
cy mogą zgłaszać nowe propozycje do rozważenia i wcześniejszego przy-
gotowania. 
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Pomoc finansowa  
dla innej jednostki  
samorządu terytorialnego

Wprowadzenie 

Konstrukcja przepisów ustaw ustrojowych oraz ustawy o finansach publicz-
nych1 zakłada istnienie specyficznej instytucji prawnofinansowej pozwala-
jącej na wzajemną pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego (dalej: j.s.t.) w wykonywaniu ich zadań. Celowość funkcjo-
nowania w przepisach prawa finansowego instytucji pomocy finansowej 
wynika przede wszystkim, jak się wydaje, z ograniczeń w możliwościach 
uzyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację powierzonych 
określonej j.s.t. zadań publicznych2. Nie ulega wątpliwości, iż na otrzymanie 
przez j.s.t. środków pochodzących np. z pożyczek, kredytów czy też emisji 
papierów wartościowych wpływ ma ogólna zdolność jednostki do spłaty 
zaciągniętych zobowiązań finansowych, warunkowana przede wszystkim 
spełnieniem relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p. indywidualizującej z ko-
lei możliwość zadłużania się wskazanych podmiotów publicznoprawnych. 
Niewątpliwie duże znaczenie ma również umożliwienie jednostkom samo-
rządu terytorialnego, poprzez wskazaną instytucję, okazania solidarności 
w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm), dalej: u.f.p.

2 Zgodnie z prezentowanym przez Trybunał Konstytucyjny stanowiskiem, 
„wszystkie zadania samorządu terytorialnego maja charakter zadań publicznych 
w tym znaczeniu, że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności czy to lo-
kalnych, w wypadku zadań własnych, czy zorganizowanego w państwo całego spo-
łeczeństwa, jak w wypadku zadań zlecanych” uchwała TK z 27 września 1994 r. sygn., 
W 10/93, OTK 1994, cz. II, poz. 46.
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Jakkolwiek niejednokrotnie tematyka pomocy finansowej była przed-
miotem publikacji, brak jest wystarczających analiz wskazanego zjawiska, 
uwzględniających przede wszystkim wielkość alokacji środków publicz-
nych we wskazany sposób, jak również cel i kierunki alokacji. Dopiero 
takie ujęcie pozwoli na uchwycenie znaczenia funkcjonowania przed-
miotowej instytucji w finansach samorządowych.

Podstawy udzielania pomocy miedzy j.s.t. uregulowane są w ustawach 
ustrojowych.3 

W art. 10 ust. u.s.g. wskazano, że gminy, związki międzygminne oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wza-
jemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać po-
mocy, w tym pomocy finansowej. Tożsame uregulowania znajdziemy 
w art. 7a u.s.p. stanowiącym, że powiaty, związki i stowarzyszenia po-
wiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu te-
rytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej oraz w art. 8a 
u.s.w. uprawniającym województwa do udzielania sobie wzajemnie 
bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy, w tym po-
mocy finansowej.

W istocie użycie przez ustawodawcę w w/w przepisach wyrazu „po-
moc”, na określenie działania j.s.t., niesie ze sobą określone znaczenie, ze-
spół cech przyporządkowanych desygnatom tego wyrazu (znaku)4. Tym 
samym przyporządkowanie cech do wskazanego wyrazu, z raczej ograni-
czonym zbiorem denotacji, wskazuje na jego jednoznaczny i szczególny 
charakter. Przesłanką pozytywną udzielenia pomocy przez j.s.t. powinno 
być zaistnienie u innej j.s.t. sytuacji, która tej pomocy wymaga. Zwrócić 
jednak należy uwagę, iż przepisy nie uzależniają przekazania środków fi-
nansowych od wystąpienia, u jednostki wnoszącej o pomoc finansową, 
sytuacji zagrożenia w wykonywaniu nałożonych zadań5. Tym samym, 
pomoc dla innej j.s.t. można identyfikować w zasadzie jako „współfinan-
sowanie”, „partycypację finansową” zadania nie należącego do zadań wła-
snych jednostki udzielającej pomocy.

3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), dalej: u.s.g.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), dalej: u.s.p.; ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.), 
dalej” u.s.w.

4 Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, 
s. 137.

5 Zob. J. M. Salachna, Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego na podstawie art. 220 i 221 ustawy o finansach publicznych – problemy na tle in-
terpretacji kompetencji ustawowych [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym 
samorządu terytorialnego, red., Toruń 2013, s. 136. Zob. również: A. Bieniaszewska et 
al., Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011; W Witalec, 
Samopomoc jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2001, nr 3.
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Niewątpliwie pomoc finansowa dla innej j.s.t. powinna stanowić sy-
tuację, zdarzenie, raczej nadzwyczajne. Zasadą bowiem jest finansowa-
nie powierzonych określonej j.s.t. zadań publicznych z własnych środ-
ków pozyskanych ze źródeł dochodów przyznanych danemu szczeblowi 
w drodze ustaw6, jak również przy udziale zewnętrznych, zwrotnych 
środków finansowych określonych ustawą o finansach publicznych7. 
Udzielając pomocy finansowej j.s.t. wyzbywa się natomiast bezzwrotnie 
środków, które co do zasady powinny być przeznaczane na zaspokajanie 
potrzeb własnej wspólnoty samorządowej, na realizację należących do jej 
sfery zadań publicznych. 

Przepisy ustaw ustrojowych nie wypowiadają się co do formy udziele-
nia pomocy finansowej. Kreują jedynie prawną możliwość działania j.s.t. 
we wskazany sposób, a zatem udzielenia pomocy:
§ „sobie wzajemnie” – ta pomoc dotyczy tych samych szczebli j.s.t.,
§ „innym jednostkom samorządu terytorialnego” – a zatem innym 

szczeblom j.s.t. niż jednostka udzielająca pomocy, jak również j.s.t. 
nie działającym na zasadzie wzajemności w rozumieniu wskaza-
nych przepisów.

Konkretyzacja norm w tym zakresie znajduje natomiast rozwinięcie 
w art. 220 ust. 1 u.f.p. Wskazany przepis potwierdzając możliwość prze-
kazywania innej j.s.t. środków finansowych, tj. pomocy finansowej, sta-
nowi, iż powyższe następuje w szczególnej formie dokonywania wydat-
ków z budżetu j.s.t. a zatem w formie dotacji celowej. 

Z przytoczonych dotychczas przepisów wynika, iż po pierwsze pomoc 
finansowa jest instytucją ukierunkowaną na inną j.s.t. Odbiorcą, adre-
satem pomocy nie może być zatem inny niż j.s.t. podmiot8. Po drugie 
udzielenie pomocy nie wymaga przeprowadzenia jakiegokolwiek do-
wodu, przez j.s.t. udzielającą pomocy, w postaci uprawdopodobnienia 
zagrożenia w wykonywaniu zadań własnych przez j.s.t., której zamierza 
udzielić pomocy finansowej. Po trzecie pomimo jednak tak swobodnych 
w zasadzie postanowień, ustawodawca postanowił o kwalifikowanej for-
mie przekazania środków finansowych a zatem w formie dotacji.

Poszukując w systemie prawa finansowego przepisów mających wpływ 
na brzmienie normy prawnej, warunkującej udzielanie pomocy finanso-
wej należy zwrócić uwagę na art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego9. Zgodnie z tym prze-
pisem, jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym 

6 Art. 167 ust. 3 Konstytucji RP.
7 Art. 5 ust. 1 pkt 4 u.f.p.
8 Zob. uchwała Kolegium RIO w Opolu nr 19/67/2006 z 28 listopada 2006 r.  

dostępna na stronie www.rio.opole.pl (dostęp 25.07.2015); uchwała Kolegium RIO 
w Poznaniu nr 11/460/07 z 30 maja 2007 r. Lex Nr 307055. 

9 T.j.: Dz.U. z 2015 r. nr 513 ze zm., dalej: u.d.j.s.t.

www.rio.opole.pl
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jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych 
przez nie zadań. Uznać należy, że realizowanymi zadaniami w rozumie-
niu cyt. przepisu są jedynie zadania własne danej j.s.t. otrzymującej po-
moc.

Potwierdzeniem powyższego są postanowienia rozporządzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasy-
fikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych10 nakazujące ujmować dochody 
i wydatki z tytułu pomocy finansowej w niżej określonych podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 
–  po stronie udzielającego pomocy:
§ 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jed-

nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących, 

§ 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jed-
nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

–  po stronie otrzymującego pomoc:
§ 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzie-

lanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso-
wanie własnych zadań bieżących,

§ 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzie-
lanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso-
wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Możliwość przekazywania w ramach pomocy finansowej środków je-
dynie na zadania własne j.s.t. otrzymującej pomoc potwierdza również 
orzecznictwo organów nadzoru i sądów administracyjnych11.

Tryb udzielenia pomocy finansowej 

Organem, któremu ustawodawca przyznał kompetencje do podejmowa-
nia decyzji o wsparciu finansowym innej j.s.t. jest stosownie do art. 216 
ust. 2 pkt. 5 u.f.p. organ stanowiący.

10 T.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.
11 Zob.: uchwały Kolegium RIO w Bydgoszczy nr XXIV/41/08 z 15 października 

2008 r. Lex Nr 512733, Kolegium RIO w Poznaniu nr 2/108/2010 z 27 stycznia 2010 r. do-
stępne na stronie www.bip.poznan.rio.gov.pl (dostęp 25.07.2015); wyrok WSA w War-
szawie z 6 marca 2007 r. sygn. akt. V SA/Wa 668/07, Lex Nr 341325. 

2. 

www.bip.poznan.rio.gov.pl
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Zgodnie z cytowanym przepisem wydatki budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w od-
rębnych przepisach, a w szczególności na pomoc finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Również przepis art. 47 u.d.j.s.t. wypowiada się w tej materii. Przyzna-
jąc możliwość udzielania z j.s.t. dotacji innym j.s.t. na dofinansowanie 
realizowanych przez nie zadań podkreśla, iż wysokość dofinansowania 
określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej j.s.t., która udziela do-
tacji.

Decyzja w sprawie pomocy finansowej powinna, stosownie do art. 216 
ust. 2 pkt 5 u.f.p., zostać określona odrębna uchwałą. Uchwałą tą nie bę-
dzie przy tym uchwała budżetowa, w której planowane są wielkości środ-
ków przyznawanych w ramach dotacji celowych (art. 212 u.f.p. w związku 
z art. 214 u.f.p. i 215 u.f.p.).

W wyroku z 6 marca 2007 r. sygn. akt. V SA/Wa 668/07 WSA w War-
szawie podkreślił, że uchwała organu stanowiącego samorządu teryto-
rialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki 
winna w sposób konkretny i jasny określać zadanie, na realizację którego 
pomoc finansowa jest przeznaczona, jak również zawierać kategoryczne 
sformułowanie o udzieleniu takiej pomocy, ponieważ ten organ jednostki 
mocą podjętej uchwały uprawniony jest do podjęcia decyzji o udzieleniu 
takiej pomocy12.

Uchwała organu stanowiącego w przedmiocie udzielenia pomocy fi-
nansowej powinna zatem zawierać:
§ postanowienie o udzieleniu pomocy finansowej,
§ wskazanie formy udzielanej pomocy, tj. dotacji celowej,
§ określenie j.s.t. będącej beneficjentem pomocy, 
§ określenie zadania j.s.t. (celu dotacji), które objęte jest pomocą,
§ wskazanie wysokości środków przyznawanych w ramach pomocy. 
Oczywiście w tym miejscu pojawia się pytanie o stosunek uchwały 

w sprawie przyznania pomocy finansowej innej j.s.t. do uchwały budże-
towej, sprowadzające się de facto do tego, czy uchwała w sprawie przyzna-
nia pomocy finansowej innej j.s.t. powinna zostać poprzedzona uchwałą 
w sprawie zmiany budżetu, a zatem odpowiednim zaplanowaniem tego wy-
datku w formie dotacji w budżecie j.s.t., czy też dopiero uchwała o pomocy 
finansowej jest podstawą do zaplanowania tego wydatku w budżecie j.s.t.?

Niejednorodne jest niestety w tym przedmiocie orzecznictwo organów 
nadzoru, tj. regionalnych izb obrachunkowych. Wydaje się jednak, że 
twierdzenia o następczej roli uchwały budżetowej w stosunku do uchwa-
ły o udzieleniu pomocy finansowej znajdują mocniejsze uzasadnienie niż 

12 Ibidem. 
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pogląd przeciwny oparty w głównej mierze na zasadach prowadzenia go-
spodarki finansowej j.s.t. w roku budżetowym.

Należy bowiem uznać, iż postanowienie organu stanowiącego o udzie-
leniu innej j.s.t. pomocy finansowej stanowi zmniejszenie puli środków 
publicznych, zabezpieczających realizację własnych zadań własnej wspól-
noty lokalnej. Niezaprzeczalnie jest to zdarzenie nadzwyczajne uzależ-
nione od decyzji kompetentnego w tej mierze organu. Zdarzenia tego nie 
powinno zatem przykładowo planować się w przygotowywanym przez 
zarząd j.s.t. projekcie budżetu. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem 
jest, aby uchwała organu stanowiącego o udzieleniu pomocy finansowej 
podjęta została na tej samej sesji organu stanowiącego, co zmiana w za-
kresie uchwały budżetowej, zabezpieczająca w określonej podziałce kla-
syfikacji budżetowej wydatek w formie dotacji na ten cel. 

Brak jest jednak podstaw prawnych do kwestionowania odmiennej sy-
tuacji, a zatem takiej, w której uchwała organu stanowiącego j.s.t. o udzie-
leniu innej j.s.t. pomocy finansowej jest uchwałą wykonawczą do uchwa-
lonego wcześniej przez ten organ budżetu j.s.t. wraz z załącznikami.

Stosownie do art. 220 ust. 2 u.f.p. podstawą udzielenia pomocy jest 
umowa. Regulacje umowne powinny zatem zostać skonstruowane 
z uwzględnieniem art. 250 u.f.p., który w przedmiotowym zakresie znaj-
duje bezpośrednie zastosowanie. Zgodnie z cyt. przepisem zarząd jed-
nostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jed-
nostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy 
lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub 
rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 

realizację są przekazywane środki dotacji;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia da-

nego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu nie-

wykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być 
dłuższy niż terminy zwrotu określone w Dziale V u.f.p.
Od jednostki samorządu terytorialnego przyjmującej dotację przepisy nie 

wymagają potwierdzenia zgody na jej otrzymanie przez odpowiedni organ 
odpowiednią uchwałą czy też zarządzeniem13. Zgoda na otrzymanie środków 
z budżetu innej j.s.t., a jednocześnie przyjęcie zobowiązań wydatkowania ich 
zgodnie z dyspozycją dotującego, następuje na podstawie oświadczenia woli 
złożonego z chwilą zawarcia umowy. Jednocześnie zaznaczyć należy, że za-
rząd j.s.t. na podstawie art. 257 pkt. 1 u.f.p. może przyjąć pomoc finansową 
do budżetu, gdyż środki z tego tytułu pochodzą z dotacji. 

13 Zob. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 4 lutego 2009 r., sygn. 
akt NK.II.AŁ.0911 – 16/09, Lex Nr 527789.
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Charakterystyczną cechą dotacji celowych udzielanych w ramach po-
mocy finansowej jest fakt poddania sporów w zakresie zwrotów dotacji 
jurysdykcji sądów powszechnych. Zgodnie z art. 220 ust. 3 u.f.p. spory 
w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne. Wniesienie po-
wództwa, określenie właściwości sądu, następuje zgodnie z przepisami 
k.p.c. (art. 30 k.p.c. i art. 17 pkt. 4 k.p.c.).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki 
samorządu terytorialnego a pomoc finansowa

Analiza uchwał w sprawie udzielania przez j.s.t. pomocy finansowej 
wskazuje, iż niejednokrotnie udzielenie pomocy obejmuje nie tylko rok 
budżetowy, ale też lata przyszłe14. 

Powyższe przywraca aktualność problematyki związanej z charakte-
rem prawnym uchwały podjętej w oparciu o art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. jak 
też stosunkiem tej uchwały do uchwały budżetowej oraz uchwały w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej.

Jak zostanie w dalszej kolejności wykazane, podejmowanie takich 
uchwał przez j.s.t. warunkowane jest, jak się wydaje, zadaniami reali-
zowanymi przez beneficjenta pomocy finansowej i chęcią zapewnienia 
w okresie realizacji zadania określonego finansowania.

Regulacje ustawy o finansach publicznych wskazują, iż stosownie do 
art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu te-
rytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów tej jednostki. Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, 
którym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednost-
ki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała 
budżetowa. Artykuł 211 cytowanej ustawy zawiera definicję budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, określa formę uchwalania i cza-
sowe ramy obowiązywania uchwały budżetowej oraz podkreśla jej rolę 
jako podstawy gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialne-
go. Z tak sformułowanej definicji wynika jedna z podstawowych zasad 

14 Zob. np. uchwała VI/49/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego; BIP Urzę-
du Gminy w Kościelisku; uchwała nr LV/816/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 
2014 r. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu „Żelazna” 
jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przepra-
wy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej, www.opole.pl (dostęp 30.07.2015).

3. 

www.opole.pl


Klaudia Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki390

budżetowych związana z rocznością budżetu, która de facto przesądza 
o możliwości wykonywania ujętych w budżecie wydatków tylko w okre-
sie obowiązywania uchwały budżetowej. Po tym czasie prawo dyspono-
wania środkami przewidzianymi w budżecie, co do zasady, wygasa.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa 
w art. 226 u.f.p. jest zgodnie z wolą projektodawców wskazanej instytu-
cji przede wszystkim narzędziem zarządzania wieloletniego15, prognozą 
finansową16.17.

Przy przyjęciu, iż uchwała w sprawie udzielenia pomocy jest uchwa-
łą wykonawczą do uchwalonego budżetu (udzielenie pomocy wymaga 
wcześniejszego zaplanowania środków na ten cel w odpowiedniej po-
działce klasyfikacji budżetowej) wątpliwym wydaje się „dysponowanie” 
w oparciu o uchwałę z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. wydatkami budżetów 
lat przyszłych, planowanych w innym niż uchwała budżetowa akcie, tj. 
uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy przyjęciu na-
tomiast, iż uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest uchwa-
łą pierwotną w stosunku do uchwały budżetowej, inicjującą określone 
działanie w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej, możliwym jest 
przyjęcie, iż postanowienia odnoszące się do udzielanej pomocy w latach 
innych niż rok budżetowy ma intencyjny charakter. 

Udzielanie pomocy finansowej na przykładzie 
danych z województwa opolskiego

Celem zobrazowania faktycznego znaczenia omawianej instytucji praw-
nofinansowej, dokonano analizy wydatków i dochodów związanych 
z udzielaniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorial-

15 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, druk 
sejmowy nr 1181 z dnia 20 października 2008 r.; www.sejm.gov.pl (dostęp 25.07.2015). 

16 Za wyjątkiem normatywnych postanowień związanych z postanowieniami od-
noszącymi się do kształtowanych na podstawie art. 228 u.f.p. upoważnień dla organu 
wykonawczego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w wp.f. przedsięwzięć, 2) z tytułu 
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy.

17 Zob. więcej na temat charakteru prawnego uchwały budżetowej i wieloletniej 
prognozy finansowej: J.M. Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna 
„wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Budżet i wie-
loletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Od projektu do spra-
wozdania, red. J.M. Salachna,Gdańsk 2010, s. 15–17. 

4. 
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nego województwa opolskiego w latach 2012–2014. Warto podkreślić, iż 
zgromadzone dane dotyczą wyłącznie dochodów i wydatków objętych 
paragrafami 2710 i 6300. Działalność regionalnych izb obrachunkowych 
wskazuje18, że środki o znamionach pomocy finansowej są również nie-
prawidłowo ewidencjonowane w innych podziałkach klasyfikacji bu-
dżetowej. W szczególności dotyczy to stosunkowo bliskich treściowo 
paragrafów 2310, 2320 oraz 2330, czyli jako „Dotacje celowe przeka-
zane gminie [odpowiednio: powiatowi, województwu – przyp. aut.] na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego”, a także 6610, 6620 i 6630 a więc 
jako „Dotacje celowe przekazane gminie [odpowiednio: powiatowi, wo-
jewództwu – przyp. aut.] na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowa-
ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego”. Nieprawidłowości o tym charakterze, w szczególności 
w sytuacji budżetu uchwalanego w niepełnej szczegółowości klasyfikacji, 
mogą zostać niezakwestionowane przez organ nadzoru. 

Ze zgromadzonych danych19 wynika przede wszystkim, iż udziela-
nie pomocy finansowej jest zjawiskiem powszechnym. Wystąpiło ono 
w znacznej części budżetów j.s.t. z terenu województwa. W latach 2012, 
2013 i 2014 odpowiednio 37, 27 i 38 jednostek samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego (spośród 83) zadecydowało o udzieleniu po-
mocy finansowej. 

Również w wymiarze ekonomicznym nie jest to zjawisko marginalne. 
Łączne kwoty środków pomocowych wprowadzonych do budżetu j.s.t.20 
wynosiły w badanym okresie odpowiednio 5 707 824 zł, 3 730 428 zł oraz 
5  043  913 zł. Zastanawiać może wyraźny spadek wielkości udzielanej 
pomocy w 2013 r. Być może wiązać go można z faktem wejścia w życie 
w roku 2014 nowych reguł oceny długu, które skłoniły j.s.t. do zaostrze-
nia polityki finansowej, w celu wypracowania w 2013 roku jak najwyższej 
nadwyżki operacyjnej i w konsekwencji spełnienia wymogów wynikają-
cych z art. 243 u.f.p. 

Analiza rodzaju zadań finansowanych poprzez pomoc finansową na 
przestrzeni ostatnich trzech lat, poprzez działy i rozdziały klasyfikacji bu-
dżetowej przekazywanej i otrzymywanej pomocy wskazuje, iż obejmują 
one szerokie spektrum zagadnień. Przykładowo w roku 2014, wydatki 
z tytułu pomocy były klasyfikowane, aż w 10 rozdziałach klasyfikacji 

18 Por. uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie NR XXII/4866/2012 z dnia 23 paździer-
nika 2012 r.

19 Dane pochodzą z Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek 
Samorządu Terytorialnego BeST@.

20 Kwoty te są wyższe, niż wielkości wykazane jako udzielona pomoc finansowa, 
co potwierdza hipotezę o niejednorodnym klasyfikowaniu tych środków. 
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budżetowej21, od działu 10 – „Rolnictwo i łowiectwo” aż do działu 921 – 
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Spośród tych rozdziałów 
wyraźnie najwięcej przypadków udzielenia pomocy dotyczyło działu 600 
– Transport i łączność. Przyjmując założenie, że jeden przypadek udzie-
lenia pomocy to wystąpienie rozdziału klasyfikacji budżetowej po stronie 
wydatków w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego22, moż-
na stwierdzić, że aż około 40% przypadków udzielenia pomocy finan-
sowej dotyczy tego działu23. Kolejne miejsca przypadają działom 851 – 
Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna, lecz ich udział nie przekracza 
wyraźnie 10% przypadków. 

W jakich rozdziałach klasyfikacji budżetowej najczęściej wydatkowa-
na jest pomoc finansowa dla innych jednostek ? Analiza danych wskazu-
je, iż nie jest to, jakby się mogło wydawać, rozdział 60078 – „Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych”. Rozdział ten występuje w zestawieniach 
incydentalnie. W dziale 600 najczęściej mamy do czynienia z działem 
60014 – „Drogi publiczne powiatowe”24, rzadziej „Drogi publiczne wo-
jewódzkie”, wyjątkowo 60016 – „Drogi publiczne gminne”. W ochronie 
zdrowia (851) udzielana pomoc najczęściej dotyczy rozdziałów 85111 – 
Szpitale ogólne i 85195 – Pozostałą działalność (w ochronie zdrowia). 
Z kolei w ramach pomocy społecznej udzielana pomoc dotyczyła domów 
pomocy społecznej (rozdział 85202), oraz zasiłków i pomocy w naturze 
oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214).

O ile nie budzi zdziwienia fakt, że przedmiotem pomocy są zadania 
związane z pomocą społeczną, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 
czy też borykającą się nieustannie z problemami finansowymi ochroną 
zdrowia, o tyle zastanawiać może znaczna liczba przypadków finansowa-
nia zadań z zakresu transportu. Dominacja tych zadań ujawnia się jesz-
cze bardziej, gdy zamiast na liczbę wystąpienia faktu udzielenia pomocy 
zwrócimy uwagę na wielkość przekazanych środków. Okaże się wtedy, że 
udział wydatków z rozdziałów 60014 i 60013 (drogi powiatowe i woje-
wódzkie) w strumieniu udzielonej pomocy finansowej znacznie przekra-
cza połowę, a w roku 2014 sięgnął 66,7%. 

21 Działy w których ewidencjonowano pomoc to: 10 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 
– Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wycho-
wawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego.

22 Jest to jedynie założenie, ponieważ w jednym rozdziale może być ujętych kilka 
przypadków udzielenia pomocy finansowej, teoretycznie do kilku różnych jednostek 
samorządu terytorialnego.

23 W latach 2012–2014, odpowiednio 39,3%, 42,2% i 41,2%.
24 Aż 20 na 68 przypadków udzielenia pomocy w roku 2014, 15 na 45 w roku 2013 

i 16 na 61 w 2012 r.
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Światło na tę kwestię może rzucić kolejna interesująca prawidłowość. 
Dużo więcej podmiotów udziela pomocy niż ją otrzymuje. Podkreślić na-
leży, w odniesieniu do analizy szczebli j.s.t. udzielających pomocy, iż po-
mocy tej udzielają przede wszystkim gminy, część powiatów, w niewiel-
kim zakresie województwo. Beneficjentami są przede wszystkim powiaty, 
województwo oraz nieliczne gminy. Przykładowo w roku 2014 pomocy 
udzieliło 31 gmin, otrzymało ją natomiast jedynie 9 gmin. W przypad-
ku powiatów było to odpowiednio 6 jednostek udzielających pomocy i 9 
otrzymujących. Interesujący jest przypadek województwa, które udzieliło 
pomocy finansowej na trzy zadania25 w łącznej kwocie 537  000 zł, zaś 
otrzymało pomoc finansową w kwocie 1 160 406 zł, z czego 875 120 zł 
w rozdziale „drogi wojewódzkie”. Takich przypadków, gdy jednostka za-
razem udzielała pomocy i była beneficjentem pomocy wystąpiło zresztą 
więcej. Można również dostrzec, nawet badając tak krótki okres jak 3 lata, 
że udzielana pomoc często nabiera charakteru cyklicznego, to znaczy jest 
powtarzana w kolejnych latach. Ta prawidłowość dotyczy zadań klasyfi-
kowanych w różnych rozdziałach, zarówno o charakterze bieżącym jak 
i inwestycyjnym. 

Powyższe obserwacje dają podstawy do sformułowania następujących 
wniosków:
1. Pomoc finansowa jest zjawiskiem, które na trwałe zakorzeniło się 

w systemie finansów publicznych j.s.t., a jego rola i wymiar finansowy 
rośnie. Potwierdzają to zarówno rosnące kwoty przekazywanych środ-
ków, jak również liczba podejmowanych uchwał w sprawach udziele-
nia pomocy finansowej. Liczba podjętych w wyniku wskazanych decy-
zji uchwał w województwie opolskim wynosi w 2012 r. – 103 uchwały, 
w roku 2013–102 uchwały oraz w roku 2014 – 120 uchwał. Dla po-
równania w roku 2006 j.s.t. województwa opolskiego podjęły uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 31 przypadkach a w roku 
2007 w 93 przypadkach26.

2. Udzielenie pomocy finansowej rzadko wiąże się z faktem wystąpienia 
nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej lub do nie-
go zbliżonym. Jednostki otrzymujące pomoc nie znajdują się zwykle 
obiektywnie w trudnej sytuacji finansowej, gdyż one z kolei świadczą 
niejednokrotnie pomoc innym podmiotom na inne zadania. 

3. Większość przekazywanych środków w ramach mechanizmu pomo-
cy finansowej dotyczy zadań postrzeganych jako niedofinansowane 
– drogi publiczne, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Można 
zatem domniemywać, iż pomoc finansowa przekazywana przez 

25 tj. 85395 – Pozostała działalność (w pozostałych zadaniach z zakresu polityki 
społecznej), 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz 85111 – Szpitale ogólne. 

26 Dane pochodzą z rejestru uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
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gminę powiatowi czy województwu, na którego terenie leży ta gmi-
na, stanowi w istocie dofinansowanie zadań powiatu, czy wojewódz-
twa, które służyć mają mieszkańcom tej gminy. Pojawić tu się może 
pytanie o to jak radzić sobie z potencjalnym konfliktem interesów. 
Jednostka wyższego szczebla samorządu, powiat czy województwo 
powinna wszak alokować swoje środki tam, gdzie jest to najbardziej 
zasadne z punktu widzenia całego powiatu czy województwa, nie 
zaś tam, gdzie gmina z jej terenu dofinansowuje realizację zadań. 
Odmienne podejście może prowadzić do patologicznych sytuacji, 
w których przykładowo drogi wojewódzkie nie będą remontowane 
na terenach tych samorządów, które nie będą chciały samorządowi 
województwa udzielać pomocy a w istocie partycypować w poniesie-
niu wydatku na to zadanie.

4. Skala i trwały charakter dofinansowania przez gminy określonych 
zadań może budzić wątpliwości co do legalności takiej praktyki 
w świetle przepisów ustaw szczególnych. Przykładowo można wska-
zać na jednoznaczne przepisy ustawy o finansowaniu infrastruktury 
transportu drogowego27. Ustawa w artykule 3 przesądza, że zadania 
w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez samorząd woje-
wództwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich, zaś samorząd po-
wiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych. Zadania w zakresie 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg gminnych oraz zarządzania nimi winny być finansowane z bu-
dżetów gmin. 

5. Analizując charakter prawny wskazanej instytucji należałoby zadać 
podstawowe pytanie o istotę jej faktycznego funkcjonowania w finan-
sach samorządowych. Czy jest to, jak wynika z normatywnego poję-
cia, jedynie pomoc dla innej j.s.t., która nie może zrealizować zadania 
własnego ze swoich środków? Czy też może jest to współfinansowa-
nie, partycypowanie w zadaniach należących do innej j.s.t. aczkolwiek 
w pewnym wymiarze, w szczególności jeżeli jest to j.s.t. wyższego 
szczebla, zadaniach mających przysłużyć się również wspólnocie sa-
morządowej j.s. t udzielającej wsparcia finansowego.

27 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lą-
dowego (Dz.U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zm.). 
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Ochrona zabytków  
nieruchomych jako zadanie 
samorządu terytorialnego. 
Zagadnienia wybrane

Wprowadzenie

Reaktywowany w wyniku reformy ustrojowej z 1990 roku samorząd te-
rytorialny, obejmujący pierwotnie wyłącznie gminy1, zobowiązany został 
na mocy znowelizowanego wówczas przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury2 do dbałość o dobra kultury 
oraz zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
dla ich ochrony3. Zadania te uwzględniane miały być w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, w budżetach oraz w prawie 
miejscowym. Ponadto na wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) 
gmin, w których nie zostali powołani konserwatorzy zabytków, nałożono 
obowiązek wydawania zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w na-
głych przypadkach4. Ochrona zabytków i opieka nad nim jako zadanie 
własne gmin do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzona została 
dopiero na mocy art. 126 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami5. Zgodnie z tą ustawą ochrona6 zabytków 
polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji 

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst pierwotny 
Dz.U. Nr 16, poz. 95).

2 Tekst jedn. Dz.U. z 1999, Nr 98, poz. 1150 ze zm., zwana dalej u.o.d.k.
3 Por. art. 11 u.o.d.k.
4 Do czasu wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym zadania te reali-

zowane były przez prezydia powiatowych i miejskich rad narodowych, w których nie 
zostali powołani konserwatorzy zabytków, oraz prezydia rad narodowych niższego 
stopnia. Por. tekst pierwotny art. 11 u.o.d.k. (Dz.U. z 1962, Nr 10, poz. 48).

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm. (zwana dalej u.o.z.o.z.)
6 Por. art. 4 u.o.z.o.z.

Maria Karcz-Kaczmarek
Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, 
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1. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.24

http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.24


398 Maria Karcz-Kaczmarek

publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, działań 
mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 
zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogą-
cym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. Ponadto ochrona 
zabytków ma udaremniać niszczenie i niewłaściwe z nich korzystanie, 
przeciwdziałać kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabyt-
ków za granicę. Ochrona zabytków, w myśl ustawy z 2003 roku, reali-
zowana jest także poprzez kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia 
zabytków. Względy ochrony zabytków uwzględniane są także w plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu śro-
dowiska. Z kolei opieka nad zabytkami, sprawowana przez ich właścicieli 
lub posiadaczy, polega na podejmowaniu określonych ustawowo działań 
zmierzających do zachowania zabytku w jak najlepszym stanie7. Zgodnie 
z ustawą z 2003 r. ochronie i opiece8 podlegają, bez względu na stan ich 
zachowania, zabytki nieruchome będące, w szczególności, krajobrazami 
kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami 
budowlanymi, bądź dziełami architektury lub budownictwa (budownic-
twa obronnego). Powołana ustawa odnosi się także do obiektów techniki 
(a zwłaszcza kopalń, hut, elektrowni i innych zakładów przemysłowych), 
cmentarzy, parków, ogrodów (i innych form zaprojektowanej zieleni) 
oraz miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne lub działalność 
wybitnych osobistości (lub instytucji). Należy podkreślić, że ustawowy 
katalog zabytków nieruchomych jest jedynie przykładowy, co oznacza, 
że jednostki samorządu terytorialnego mogą objąć ochroną także inne, 
niewymienione wprost w przepisie art. 6 u.o.z.o.z., miejsca ważne dla na-
rodowego dziedzictwa kultury. 

Początek transformacji ustrojowej cechował się w wielu wypadkach 
drapieżnością w celu szybkiego wzbogacenia się. Stan taki dotyczył 
w szczególności przekształceń w sferze nieruchomości, które stawały się 
niejednokrotnie „łupem” dla kształtującej się wówczas warstwy pseudo-
-przedsiębiorców, dla których idee ochrony zabytków i ich otoczenia nie 
miały większego znaczenia. Działania te negatywnie odbiły się w szcze-
gólności na pozostających dotychczas w państwowych rękach zespołach 

7 Por. art. 5 u.o.z.o.z.
8 J. Sługocki zwrócił uwagę, iż ustawa z 2003 r. nieprecyzyjnie i niekonsekwentnie 

posługuje się terminami „opieka” i „ochrona” nad zabytkami. Brak wyraźnego rozróż-
nienia tychże pojęć wpłynął na intuicyjne posługiwanie się nimi w innych ustawach, 
np. ustawach samorządowych lub dotyczących administracji rządowej. J. Sługocki, 
Próba doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, www.wuwr.com.pl/online-texts/download/27.
html (dostęp 10.07.2015).

www.wuwr.com.pl/online
27.html
27.html
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dworsko-pałacowych wraz z przyległymi do nich parkami i ogrodami9. 
Po 1990 roku na masową skalę dokonywano przekształceń własnościo-
wych mających na celu obejście wymogu uzyskania zgody Ministra 
Kultury i Sztuki na przeniesienie własności zabytku będącego w zasobie 
Skarbu Państwa10. Niestety, miały wówczas miejsce także nieracjonalne 
podziały nieruchomości zabytkowych, które z uwagi na ich rozdrobnie-
nie uległy zniszczeniu, bądź całkowicie utraciły swój dotychczasowy za-
bytkowy, historyczny charakter. Co warte zauważenia, pozycja prawna 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawach dotyczących podzia-
łów nieruchomości zabytkowych jest uzależniona od trybu ich dokony-
wania. W myśl art. 96 u.g.n.11, jeżeli podział nieruchomości dokonywany 
jest na podstawie decyzji wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) za-
twierdzającej podział, to w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków wymagane jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Wymogu uzyskania wskazanego pozwolenia nie 
stosuje się natomiast do podziałów dokonywanych w drodze sądowej. 
W tym przypadku sąd zasięga jedynie opinii wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. W ocenie NSA12 rozstrzygnięcie konserwatora zabytków 
w formie decyzji administracyjnej w trybie sądowego podziału jest nie-
dopuszczalne. Jedyną dozwoloną prawnie formą wyrażenia stanowiska 
konserwatorskiego odnośnie sądowego podziału nieruchomości jest 
bowiem opinia. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego, stanowi jedy-
nie uzewnętrznienie stanowiska organu na użytek sprawy sądowej. Sąd 
administracyjny stwierdził, że „organy administracji wobec prowadzo-
nego przez sąd powszechny postępowania [o zniesienie współwłasności] 
nie mają kompetencji do prowadzenia postępowania administracyjnego 
w sprawie podziału”13. Z punktu widzenia ochrony zabytków odmienne 
traktowanie uprawnień konserwatora zabytków w zależności od trybu 
dokonywania podziału nieruchomości budzi pewne wątpliwości. Stano-
wisko konserwatora zabytków jako organu profesjonalnego i wyspecja-
lizowanego w problematyce ochrony zabytków powinno być uwzględ-
niane. Ani organ administracji publicznej (wójt) ani sąd powszechny 

9 Zob. J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, 
tom II, Kraków 2001, s. 374–377; J. Sługocki, Problemy prawne ochrony zabytkowych 
parków dworskopałacowych, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź 
2014, s. 226.

10 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjno 
prawne, Warszawa 2014, s. 97. 

11 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz.U. z 2015, poz. 1774 ze zm., zwana dalej u.g.n.).

12 Wyrok z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 432/11, http://orzeczenia.nsa.
gov.pl (dostęp 10.06.2015).

13 Tamże.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl
http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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nie musi bowiem posiadać wiedzy i doświadczenia konserwatorskiego. 
Biorąc pod uwagę przepis art. 95 u.o.z.o.z., zgodnie z którym wojewódz-
ki konserwator zabytków może w postępowaniu cywilnym w sprawach 
ochrony zabytków występować na prawach strony, stwierdzić można, że 
wolą ustawodawcy było zapewnienie czynnego udziału podmiotu wy-
specjalizowanego w sprawach ochrony zabytków w postępowaniach ich 
dotyczących (postępowaniem takim z pewnością jest postępowanie doty-
czące podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków). Być może 
zasadnym byłoby wprowadzenie „ochronnych” rozwiązań prawnych, 
które gwarantowałyby zachowanie dotychczasowego spójnego charak-
teru nieruchomości zabytkowej. Rozwiązania takie nie powinny jednak 
stanowić nadmiernej ingerencji w uprawnienia właścicieli tychże nieru-
chomości zabytkowych w przypadku ich sądowego podziału.

Dokonana na mocy przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.14 komu-
nalizacja mienia ogólnonarodowego (państwowego), które z mocy pra-
wa stało się mieniem gmin w wielu przypadkach negatywnie wpłynęła 
na stan zachowania zabytków. Uwłaszczone we wskazany sposób gminy 
(później także pozostałe jednostki samorządu terytorialnego) dokony-
wały podziałów nieruchomości i prywatyzowały zabytki na rzecz osób 
trzecich. Sprawowanie rzeczywistej ochrony nad zabytkiem nieruchomym 
pozostającym po dokonanym podziale w rękach wielu różnych właścicieli 
(osób fizycznych lub/oraz osób prawnych) było często iluzoryczne15. Nale-
żytej ochrony prawnej zabytków nie dawały także obowiązujące wówczas 
przepisy ustawowe, w tym przepisy o gospodarce nieruchomościami16. Do 
dnia 17 listopada 2003 r. przepis art. 13 ust. 4 u.g.n. stanowił, że sprzedaż, 
zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków, a także wnoszenie tych nieruchomości 
jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymagało uzyska-
nia zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wyłącznie 
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
W stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy (później 
nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialne-
go) ustawa wymagała jedynie uzyskania opinii właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Dla ważności dokonywanej czynności prawnej 
decydujące znaczenie miał sam fakt wyrażenia opinii przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Negatywna opinia konserwatora nie pozbawiała 
bowiem gminy możliwości działania17. Z uwagi na niewiążący charakter 

14 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.).

15 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem…, s. 98.
16 Tekst pierwotny Dz.U. 1997 r., Nr 115, poz. 741.
17 M. Stańko, Zakres przestrzenny ochrony zabytków a ochrona uprawnień właści-

cielskich, „Rejent” 2002, nr 10, s. 98.
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wskazanych opinii i związany z tym brak sądowej kontroli nieuwzględ-
nienia stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokonywanie 
przekształceń własnościowych samorządowych zabytków nieruchomych 
pozostawało w wyłącznej dyspozycji tych jednostek. Warto także zwrócić 
uwagę, że zgodnie z art. art. 68 ust. 3 u.g.n. oraz art. 73 ust. 4 u.g.n. cenę 
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego tego rodzaju nieruchomości obniża się 
o 50 procent. Ponadto jednostki samorządowe mogły i nadal mają prawo 
podwyższać lub obniżać, za zgodą właściwych rad lub sejmiku, powyższe 
bonifikaty. Stwierdzić zatem można, że zakres samodzielności jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczący dysponowania nieruchomościami 
wpisanymi do rejestru był bardzo szeroki. Stan taki przyczyniać się mógł 
do różnego rodzaju nieprawidłowości związanych z obrotem gruntami 
zabytkowymi. Biorąc pod uwagę „odpaństwowe” pochodzenie mienia 
samorządowego, a także konstytucyjny obowiązek strzeżenia dziedzic-
twa narodowego18, wyłączenie transakcji dotyczących samorządowych 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków spod kognicji organów 
konserwatorskich ocenić należało negatywnie. Funkcjonujący od dnia 
17 listopada 2003 r. wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na dokonywanie czynności prawnych dotyczących 
także samorządowych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
wydaje się zatem w pełni uzasadniony. Pozwolenie to wydawane jest 
w trybie określonym w rozdziale 9 „Postanowienia” działu II kodeksu 
postępo-wania administracyjnego19. Konieczność uzyskania wskazane-
go postanowienia wojewódzkiego konserwatora zabytków umożliwia 
sądową kontrolę legalności czynności prawnych podejmowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednak podkreślić, że przepis 
art. 13 ust. 4 u.g.n. nie obejmuje wszystkich nieruchomości o walorach 
zabytkowych pozostających w kręgu zainteresowań konserwatora zabyt-
ków20. Wymóg uzyskania pozwolenia dotyczy wyłącznie nieruchomo-
ści wpisanych do rejestru zabytków. Tym czasem wiele nieruchomości 
spełnia ustawowe przesłanki objęcia ich ochroną konserwatorską, ale 
z różnych względów nie zostały one ujęte w rejestrze zabytków. Wymóg 
uzyskania zgody konserwatora zabytków na dokonanie danej czynności 
prawnej nie dotyczy także sytuacji gdy postępowanie o wpis do rejestru 
jest w toku, bądź zabytek wpisany jest jedynie do gminnej ewidencji za-

18 Szerzej zob. J. Sługocki, Europejski system ochrony dziedzictwa kulturowego 
a ochrona dziedzictwa narodowego w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:] Dziesięć lat 
polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, tom I, 
red. J. Sługocki, Wrocław 2014, s. 583–594.

19 Teksty jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23.
20 E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, 

Warszawa 2014, LEX nr 451109.
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bytków. Tak wąskie określenie przewidzianej na gruncie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami ochrony nieruchomości o znaczeniu dla kultury 
polskiej wydaje się istotnym pominięciem, mogącym skutkować uszczu-
pleniem w przyszłości zasobów dziedzictwa narodowego. Wydaje się bo-
wiem, że wolą ustawodawcy było objęcie ochroną zabytków w szerokim 
rozumieniu (zabytków w znaczeniu materialnym), a nie tylko zabytków 
wpisanych do rejestru. Świadczy o tym sam tytuł ustawy: „o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami”, a także zawarta w art. 3 pkt 1 usta-
wowa definicja zabytku. Określenie tam zawarte wskazuje, iż rozstrzyga-
jące dla objęcia ochroną są przesłanki materialne danej nieruchomości 
(lub rzeczy ruchomej) wyrażające się w posiadanej wartości historycznej, 
artystycznej lub naukowej, z uwagi na co ich zachowanie leży w intere-
sie społecznym. Stanowisko takie wyrażono w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 grudnia 2010 r.21, w którym 
stwierdzono, że jeżeli obiekt spełnia przesłanki ustawowe to jest on za-
bytkiem w znaczeniu materialnym, fakt ten wynika z właściwości samego 
obiektu, a nie z decyzji administracyjnej. Jednocześnie Sąd podkreślił, 
że decyzja o wpisie do rejestru zabytków na charakter konstytutywny, 
tworzący nowy stan prawny w zakresie ochrony konserwatorskiej, a jej 
skutki nie rozciągają się na okres przed jej wydaniem22. Wydaje się, że 
prawo powinno obejmować ochroną konserwatorską nie tylko dokony-
wanie umów (sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości) dotyczących nieruchomości wpisanych do re-
jestru zabytków, ale także zawierać „instrumenty ochronne” odnoszące 
się do nieruchomości stanowiących zabytki w znaczeniu materialnym, 
w szczególności jeżeli toczy się postępowanie w sprawie wpisania do re-
jestru lub nieruchomość ujęta została w gminnej ewidencji zabytków. 
W tym miejscu warto odwołać się do postanowień23 ustawy o ochronie 
dóbr kultury z 1962 r., która przewidywała możliwość podjęcia określo-
nych działań przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w stosunku 
do dóbr kultury jeszcze nie wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli ist-
niały podstawy do takiego wpisu. Działania te traciły ważność z mocy 
prawa, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od ich podjęcia nie nastąpił wpis do 
rejestru zabytków. Wydaje się, iż wprowadzenie zbliżonych rozwiązań do 
obowiązującego porządku prawnego czyniłoby zadość wymogom ochro-
ny zabytków i uniemożliwiałoby jednostkom samorządu terytorialnego 
zbywanie samorządowych zabytków nieruchomych niewpisanych do re-
jestru poza jakąkolwiek kontrolą konserwatora zabytków. Proponowane 
rozwiązania prawne stanowiłyby pewne ograniczenie samodzielności 

21 Sygn. akt II SA/Ke 665/10, LEX nr 753336.
22 Tamże.
23 Por. art. 29 w zw. z art. 28 u.o.d.k.
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wspólnot samorządowych, jednakże z punktu widzenia interesu publicz-
nego i wskazań Konstytucji RP (głównie art. 5) uznać należałoby je za 
uzasadnione i korzystne. 

Ochrona zabytków w planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla zapewnienia realnej ochrony zabytków nieruchomych istotną rolę 
ogrywa umieszczenie tej problematyki w aktach planowania przestrzen-
nego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym24 w działalności tej uwzględnia się zwłaszcza wy-
magania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Z kolei przepis art. 4 pkt 6 u.o.z.o.z. stanowi, że ochrona za-
bytków polega m.in. na uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza kształtowania się przepisów 
u.o.z.o.z. wskazuje na wzrost znaczenia problematyki ochrony zabytków 
w sferze planowania przestrzennego. Nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r.25 
istotnie rozszerzyła katalog form ochrony zabytków w sferze planowa-
nia przestrzennego. Do czasu wejścia w życie powołanej noweli formą 
tej ochrony było jej ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Z punktu widzenia konserwatorskiego rozwiązanie to 
tylko w niewielkim stopniu gwarantowało możliwość ochrony zabytków 
nieruchomych. Było to konsekwencją, co do zasady, nieobowiązkowego26 
charakteru uchwalania miejscowych planów przestrzennych, z uwagi na 
co jedynie niewielki procent terytorium kraju był nimi objęty. Co więcej, 
zgodnie z art. 87 ust. 3 u.p.z.p. plany zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowały moc najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2003 r. Po tym czasie, jeżeli gmina nie uchwaliła nowego 
miejscowego planu, przewidziana w nim dotychczas ochrona zabytków 
nie była uwzględniana w procedurze dotyczącej planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego. Po dniu 1 stycznia 2004 r. nie istniała bowiem 
prawna możliwość zastosowania ustaleń miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego uchwalonych przed 1 stycznia 1995  r.27 Obecnie  

24 Tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.
25 Dz.U. Nr 75, poz. 474.
26 Zgodnie z art. 14 ust. 7 u.p.z.p. plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, 

jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
27 Por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 grudnia 2009 r., II SA/Lu 717/09, LEX nr 584141.
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formą ochrony zabytków w sferze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest – oprócz ustalenia ochrony w planie miejscowym – 
ustalenie takiej ochrony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej28, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo-
wej29 lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 
użytku publicznego30. Ponadto nowela z 2010  r. zobowiązała właściwe 
podmioty publiczne do uwzględniania ochrony zabytków w planie za-
gospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej.

Z punktu widzenia ochrony zabytków podstawowe znaczenie mają 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 
stanowić może „instrument kształtowania charakteru i funkcji terenu”31. 
Plan ten będąc aktem prawa miejscowego jest bowiem podstawą podej-
mowania władczych rozstrzygnięć z zakresu nadzoru konserwatorskie-
go32. Zgodnie z art. 19 ust. 3 u.o.z.o.z. w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone 
ustaleniami tego planu ograniczenia, zakazy i nakazy. Ustalenia te mają 
na celu ochronę znajdujących się na danym obszarze zabytków nierucho-
mych. Znaczenie miejscowego planu podkreśla także fakt, iż stanowi on 
formę „samorządowej” ochrony otoczenia zabytków nieruchomych wpi-
sanych do rejestru. W związku z tym miejscowy plan pośrednio chroni 
także widok na zabytek. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z 2003r. nie przewiduje bowiem expressis verbis ochrony widoku na 
zabytek. Obowiązująca wcześniej ustawa z 1962 r. stanowiła natomiast 
w art. 27, że bez zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków nie wolno było zabytków przerabiać, odnawiać, rekonstruować, 
konserwować, zabudowywać, odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozko-
pywać ani dokonywać żadnych innych zmian, o ile mogłyby one przyczy-
nić się do zeszpecenia otoczenia zabytku nieruchomego lub widoku na 
ten zabytek. Pominięcie w obowiązującej obecnie ustawie kwestii ochro-
ny widoku na zabytek nieruchomy ocenić należy negatywnie. Zapewnie-
nie dogodnego widoku na zabytek nieruchomy z pewnością składa się na 

28 Zob. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 2031).

29 Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. Nr 191, poz. 1374).

30 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, (Dz.U. Nr 42, poz. 340 ze zm.). 

31 P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabyt-
ków, Kraków 1997,s. 172.

32 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem…, s. 152.
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jego estetyczną wartość, a także przyczynia się do lepszego, powszechne-
go odbioru estetycznego zabytku. Zabytek, jego otoczenie oraz widok na 
niego powinny tworzyć spójny i harmonijny obraz. Zabytki nieruchome 
i skorelowane z nimi otoczenie bardzo często stają się wręcz wizytówką, 
znakiem firmowym danej okolicy. Trudno zatem zgodzić się na działania 
podejmowane wokół zabytku, które szpecą jego otoczenia lub widok na 
niego. Uwzględnianie otoczenia zabytku nieruchomego w miejscowym 
planie ocenić należy pozytywnie, podkreślając jednocześnie, że plany te 
nie obejmują terytorium całego kraju, a także okoliczność, że ochronie 
podlega wyłącznie otoczenie zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 
Ustawa nie przewiduje bowiem uwzględniania w planie miejscowym 
ochrony otoczenia innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków. Ograniczenie ochrony prawnej wyłącz-
nie do otoczenia zabytków wpisanych do rejestru wydaje się zarówno 
z punktu widzenia estetycznego, jak i konserwatorskiego, a także dążenia 
do zapewnienia ładu przestrzennego, błędne.

Ochronę zabytków i ich otoczenia, zgodnie z art. 19 ust. 1 u.o.z.o.z. 
uwzględnia się także w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. Uchwalenie studium jest obowiązkowe 
w granicach administracyjnych gminy, ale jego postanowienia nie sta-
nowią formy ochrony zabytków. Zgodnie z art. 9 ust. 5 u.p.z.p. akt ten 
nie obowiązuje erga omnes, nie jest bowiem aktem prawa miejscowego. 
Postanowienia studium, w przypadku braku miejscowego planu, nie 
mogą zatem zapewnić rzeczywistej ochrony zabytków. Jeżeli gmina po-
siada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu 
uwzględnia się zarówno w studium, jak i miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego.

Jeżeli w gminie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warun-
ków zabudowy danego terenu następuje albo w drodze decyzji o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego albo, w stosunku do innych inwestycji, 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W odniesieniu do inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim decyzje wydaje 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem wo-
jewództwa. W przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go o znaczeniu powiatowym i gminnym wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta wydaje decyzje bez konieczności dokonywania uzgodnień. Jeżeli 
inwestycja celu publicznego wykracza poza obszar jednej gminy decyzję 
lokalizacyjną wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego 
obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym 
ma być realizowana dana inwestycja, w porozumieniu z zainteresowany-
mi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. Natomiast decyzję 
o warunkach zabudowy wydaje, za wyjątkiem inwestycji znajdujących 
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się na terenach zamkniętych33, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po 
uzgodnieniu z organami wskazanymi w art. 53 ust. 4 u.p.z.p. oraz uzyska-
niu uzgodnień lub decyzji wymaganych odrębnymi przepisami34. Zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków35 we wskazanych decyzjach uwzględnia się 
ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia 
oraz ochronę innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zabytków. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu wydawane są wówczas po uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Z uwagi na fakt, iż większość procesów inwe-
stycyjnych w Polsce podejmowanych jest na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu (czyli decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy) przepisy 
dodane w 2010 r. wprowadzające wymóg uwzględniania w tych decyzjach 
administracyjnych względów ochrony zabytków ocenić należy pozytyw-
nie. Przepisy te budzą jednak pewne wątpliwości interpretacyjne. Przede 
wszystkim uwagę zwraca konieczność uwzględniania ochrony „innych 
zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabyt-
ków”. Gminna ewidencja zabytków, w odróżnieniu od wpisu do rejestru 
zabytków, nie stanowi formy ochrony zabytków. Konieczność uwzględ-
niania jej postanowień przy wydawaniu tzw. decyzji lokalizacyjnych wska-
zuje, że w obecnym stanie prawnym wpis do ewidencji wpływa na prawa 
i obowiązki właścicieli nieruchomości zabytkowych. Ustawodawca nie 
określił jednak formy i sposobu umieszczania zabytków nieruchomych 
w ewidencji zabytków. Przepis art. 22 ust. 4. u.o.z.o.z. stanowi wyłącznie, 
że wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabyt-
ków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 
gminy. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z 2010 r. istotnie rozszerzyła funkcje oraz zakres przedmiotowy gminnej 
ewidencji. Dotychczas w gminnej ewidencji ujmowane były wyłącznie 
obiekty objęte już ewidencją wojewódzką, z uwagi na co gminny spis (ewi-
dencja) miał wtórny, wewnętrzny charakter. Obecnie gminna ewidencja 
obejmuje: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 2) inne 
zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków36. Podzielić zatem należy stanowisko, zgodnie z którym nowela z 2010 
roku dopuszczając możliwość wpisywania do ewidencji „innych zabyt-

33 Decyzje dotyczące inwestycji podejmowanych na terenach zamkniętych wydaje 
wojewoda.

34 Por. art. 69 u.p.z.p.
35 Por. art. 18 u.o.z.o.z.
36 Por. art. 22 ust. 5 u.o.z.o.z.



Ochrona zabytków nieruchomych jako zadanie samorządu terytorialnego... 407

ków” de facto usytuowała gminną ewidencję w hierarchii przed ewidencją 
wojewódzką37, czyniąc z gminnej ewidencji nienazwaną prawnie formę 
ochrony zabytków”38. W obecnym stanie prawnym gminna ewidencja sta-
nowi zatem, mimo iż nie jest formą ochrony zabytków, samodzielną pod-
stawę kształtowania sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu organów 
administracji publicznej. Wskazuje na to także przepis art. 39 ust. 3 P.b.39, 
zgodnie z którym w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów 
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabyt-
ków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje 
właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie ze stanowiskiem NSA40 organ 
prowadzący postępowanie w trybie przepisu art. 59 ust. 1 i 2 u.p.z.p. dla 
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego obiekt, którego dotyczy toczą-
ce się postępowanie o wpis do rejestru, nie musi dokonywać uzgodnienia 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Z uwagi na to, w ocenie Sądu, 
w takiej sytuacji nie zachodzą przesłanki do zawieszania postępowania 
w trybie przewidzianym w K.p.a. Wskazana kwestia budzi jednak pewne 
wątpliwości prawne. Ochronie prawnej podlegają bowiem „inne zabytki 
nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków”, a odmawia 
się takiej ochrony zabytkom, co do których toczy się już postępowanie 
w sprawie wpisu do – stanowiącego formę ochrony zabytków – rejestru. 
Przytoczone stanowisko Sądu może powodować, że nieruchomości stano-
wiące zabytki w znaczeniu materialnym, ulegną nieodwracalnemu znisz-
czeniu. Odmowa zawieszenia postępowania inwestycyjnego może przy-
czynić się do strat w dziedzictwie kultury, którego zachowanie i ochrona 
leży w interesie społecznym (interesie publicznym). Przyjęcie przedsta-
wionego stanowiska Sądu wydaje się zatem trudne do pogodzenia z okre-
ślonymi w ustawie celami ochrony zabytków, które polegać mają m.in. na 
podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających 
na celu trwałe zachowanie zabytków oraz zapobieganie zagrożeniom mo-
gącym spowodować uszczerbek dla ich wartości.

Uwzględnianie w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewi-
dencji zabytków budzi wątpliwości także z uwagi na postanowienia art. 63 
ust. 2 u.p.z.p. Przepis ten deklaruje, że wskazana decyzja nie rodzi praw do 
terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Infor-

37 P. Antoniak P., M. Cherka, [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Komentarz, red. M. Cherka, Warszawa 2010, s. 125–126.

38 P. Antoniak, M. Cherka, op. cit., s. 126.
39 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1409 

ze zm., zwana dalej P.b.).
40 Wyrok NSA z dnia 15 października 2010 r., II OSK 1612/09, http://orzeczenia.

nsa.gov.pl (dostęp 10.06.2015).
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mację o tym zamieszcza się w jej treści. Tymczasem jeżeli teren, którego do-
tyczy postępowanie wpisany jest do gminnej ewidencji, decyzja wydawana 
jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zdaniem 
J. Sługockiego, dokonywanie tego rodzaju „ustaleń ochrony” w ewidentny 
sposób prowadzi do określenia – w drodze omawianej decyzji administra-
cyjnej – możliwych do podjęcia przez inwestora działań, co bezpośrednio 
wpływa na zakres jego praw i obowiązków. Tym samym dokonywanie 
„ustaleń ochrony” trudno pogodzić z dyspozycją art. 63 ust. 2 u.p.z.p41.

Ochronę i opiekę nad zabytkami uwzględnia się, w myśl art. 18. 1.  
u.o.z.o.z., także w aktach stanowionych przez samorząd województwa 
oraz samorząd powiatowy. Na poziomie województw wartości te bra-
ne są pod uwagę przy określaniu strategii rozwoju województwa oraz 
w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Z kolei po-
wiat uwzględnia ochronę i opiekę nad zabytkami w analizach i studiach 
z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu. Wskazane akty są 
aktami prawa wewnętrznego, z uwagi na co nie mogą stanowić podstawy 
władczych działań administracji publicznej ani wpływać bezpośrednio 
na prawa i obowiązki właścicieli lub posiadaczy zabytków nieruchomych.

Zachowania zabytków dotyczą także samorządowe programy opieki 
nad nimi. Przepis art. 87 ust. 1 u.o.z.o.z. stanowi, że zarząd województwa, 
powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat 
odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad 
zabytkami. Wskazane programy przyjmują odpowiednio sejmiki woje-
wództw, rady powiatów lub rady gmin po uzyskaniu opinii wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. Akty te ogłaszane są w wojewódzkim dzienni-
ku urzędowym. Zgodzić należy się z poglądem doktryny42 i orzecznictwa 
sądów administracyjnych43, że uchwały w sprawie programu opieki nad 
zabytkami jednostek samorządu terytorialnego nie stanową aktów prawa 
miejscowego. Ich moc wiążąca ograniczona jest wyłącznie do organu wy-
konawczego, względnie innych podmiotów znajdujących się wewnątrz 
struktury organizacyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Pod-
stawowe cele, które realizować mają omawiane programy określa ust. 2 

41 J. Sługocki, Opieka nad zabytkiem…, s. 154.
42 P. Dobosz, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, 

Warszawa 2013, s. 217; A. Wilczyńska, Program opieki nad zabytkami, [w:] Encyklope-
dia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 2: Zadania i kompetencje, red. M. Stahl, 
B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2011, s. 441; K. Wlaźlak, Program opieki nad zabytkami, 
System Informacji Prawnej LEX/el. dla Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer 2014.

43 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2011 r., IV SA/Wa 1067/11, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp 15.06.2015); M. Chlipała, Glosa do wyroku WSA 
w Krakowie z 27 czerwca 2006 r. (III SA/Kr 226/06, niepubl.). Akty prawa miejscowego 
o charakterze wykonawczym stanowione przez zarząd powiatu, „Przegląd Prawa Pu-
blicznego” 2007, nr 3, s. 79.
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art. 87 u.o.zo.z.44. Co ciekawe, ustawodawca jako cele programu opieki 
nad zabytkami wskazuje w większości, w tym expressis verbis, działania 
składające się na ochronę zabytków. Opiekę nad zabytkami, zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków, sprawują ich właściciele lub posiadacze 
i to oni wydają się być naturalnie predestynowani do tworzenia tego ro-
dzaju programów opieki. Zadaniem podmiotów publicznych jest nato-
miast sprawowanie ochrony nad zabytkami. Nazwa45 samorządowych 
programów jest zatem nieadekwatna i zawężająca w stosunku do ich tre-
ści. W literaturze zauważono, iż ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za 
nieuchwalenie wskazanych programów, co może „wiązać się ze złym sta-
nem, a nawet degradacją zabytków, które to zjawiska negatywnie wpłyną 
na wizerunek przestrzeni i konkurencyjność danej jednostki samorządu 
terytorialnego”46. Samorządowe programy opieki nad zabytkami uznać 
należy za ważny instrument polityki samorządowej, wskazujący na obra-
ne kierunki i przyjęte w sferze ochrony i opieki nad zabytkami wartości. 

Ochrona krajobrazu jako zadanie  
jednostek samorządu terytorialnego

Omawiając problematykę ochrony zabytków nieruchomych przez samo-
rząd terytorialnego należy zwrócić uwagę na rozwiązania prawne wpro-
wadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu47. Wskazany 

44 Programy te mają na celu, w szczególności: 1) włączenie problemów ochrony 
zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju; 2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym kra-
jobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochro-
ny przyrody i równowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesów degradacji zabytków 
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowanie poszczególnych 
zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie działań zwiększa-
jących atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych 
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami; 6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 7) podejmowanie przed-
sięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

45 W odróżnieniu od Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami tworzonego przez administrację rządową, por. art. 84 u.o.z.o.z.

46 K. Wlaźlak, Program opieki nad zabytkami, System Informacji Prawnej LEX/el. 
dla Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer 2014.

47 Dz.U. poz. 774.
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akt prawny stanowić ma pełną implementację postanowień ratyfikowanej 
przez Polskę Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzonej w dniu 20 
października 2000 roku we Florencji48. Ustawa z roku 2015 wprowadziła 
narzędzia sprzyjające ochronie krajobrazu oraz powszechnej jego identyfi-
kacji i waloryzacji. Dodany na jej mocy przepis art. 37a ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia radzie gminy ustalenie 
w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, stan-
dardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być one wykonane. Uchwały te stanową akty prawa miejscowego, 
czyli mogą być podstawą władczego rozstrzygania o prawach i obowiąz-
kach osób trzecich. Z przepisem art.  37a u.p.z.p. koresponduje, dodany 
także na mocy ustawy z 24 kwietnia 2015 r., przepis art. 19 ust. 1 b usta-
wy o ochronie zabytków. Zgodnie z nim, w uchwale określającej zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, uwzględnia się w szczególności ochronę zabyt-
ków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, a także ochro-
nę innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków. Z kolei na organy samorządu województwa nałożono obowią-
zek sporządzania, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audytu krajobrazowego49. 
Dokument ten określać na min. lokalizację krajobrazów priorytetowych. 
Krajobraz priorytetowy jest nowym pojęciem ustawowym oznaczającym 
krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje warto-
ści przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, 
ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowa-
nia lub określenia zasad i warunków jego kształtowania. Wydaje się zatem, 
iż zabytki nieruchome stanowić będą istotny element krajobrazu prioryte-
towego województw. Audyt krajobrazowy wskazywać ma także lokalizację 
i granice, tworzonych w drodze uchwały rady gminy, parków kulturowych. 
Parki kulturowe tworzone są, w myśl art.16 ust. 1 u.o.z.o.z, w celu ochrony 
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazo-
wo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejsco-
wej tradycji budowlanej i osadniczej. Na mocy art. 13 ustawy o wzmoc-
nieniu narzędzi ochrony krajobrazu nałożono na sejmiki poszczególnych 
województw obowiązek uchwalenia pierwszych audytów krajobrazowych 
w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od dnia 11 września 
2015 r.). Sankcją za brak realizacji wskazanego obowiązku jest opracowa-
nie i przyjęcie audytu dla danego województwa – w drodze zarządzenia 
zastępczego – przez wojewodę. Koszty sporządzenia audytu krajobrazo-
wego w trybie nadzorczym ponosić będzie właściwy samorząd wojewódz-

48 Dz.U. 2006, Nr 14, poz. 98. 
49 Por. art. 38 i art. 38a u.p.z.p.
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twa. Z punktu widzenia ochrony zabytków oraz dążenia do zapewnienia 
estetycznej przestrzeni publicznej przepisy wprowadzone ustawą z 2015 r. 
o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu ocenić należy pozytywnie.

Podsumowanie

Dwadzieścia pięć lat istnienia samorządu terytorialnego wskazuje, że 
ochrona zabytków nieruchomych odgrywa istotną rolę w działalności tych 
wspólnot. Omawiana problematyka ważna jest zarówno z punku widzenia 
interesów jednostek, jak i z uwagi na dążenie do zachowania cennych dóbr 
kultury dla przyszłych pokoleń, wpisuje się w realizację zasady solidarno-
ści międzypokoleniowej i zasady zrównoważonego rozwoju50. Podstawo-
wą rolę odgrywa działalność podejmowana przez gminy, w szczególno-
ści uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych w sferze planowania 
przestrzennego. Gminy mogą bowiem w drodze miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego ustalać strefy ochrony konserwatorskiej, 
na których obowiązują określone ustaleniami tego planu ograniczenia, za-
kazy i nakazy51. Tego rodzaju władcza ingerencja w prawa i obowiązki osób 
posiadających tytuł prawny do objętych planem nieruchomości nie może 
być jednak nadmierna ani nosić cech dowolności. Działania takie unie-
możliwiałyby bowiem sprawne prowadzenie procesów inwestycyjnych. 
Podejmowane przez gminę oraz pozostałe jednostki samorządu terytorial-
nego działania powinny być przemyślane i zmierzać do zachowania i za-
pobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla zabytków 
nieruchomych. Jednostki samorządu terytorialnego szeroko rozumianą 
ochroną powinny obejmować nie tylko zabytki wpisane do rejestru (oraz 
ich otoczenie), ale także nieruchomości stanowiące zabytki w znaczeniu 
materialnym. Obiekty te w przyszłości mogą bowiem zostać wpisane do 
urzędowego spisu zabytków i dlatego ich zachowanie w niepogorszonym 
stanie jest uzasadnione. Wniosek taki wynika także z przepisu art. 108 
ust. 1 u.o.z.o.z., zgodnie z którym karze podlega niszczenie lub uszkadza-
nie zabytków, a nie tylko zabytków wpisanych do rejestru. W literaturze 
zauważono, że brzmienie tak zredagowanego przepisu wskazuje, że wolą 
ustawodawcy jest objęcie ochroną prawną wszystkich zabytków, a nie np. 
tylko tych, które zostały wpisane do rejestru lub objęte inną formą ochrony 

50 P. Korzeniowski, Zrównoważony rozwój, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialne-
go dla każdego. Część 1: Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2010, s. 304.

51 Por. art. 19 ust. 3 u.o.z.o.z.
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prawnej. Przedmiotem ochrony jest zatem nienaruszalność zabytku nieza-
leżnie także od tego, czyją stanowi on własność52. Zachowanie wskazanych 
„pomników kultury” leży bowiem we wspólnym interesie z uwagi na ich 
wartość historyczną, estetyczną, artystyczną lub naukowo-poznawczą.
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Uwarunkowania prawne 
realizowania zadań gmin w zakresie 
pobierania i egzekwowania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi po nowelizacji 
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  
o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
Wybrane zagadnienia praktyczne 

Jarosław Kotowski
 Członek Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Do dnia 1 lutego 2015 r. czyli do dnia wejścia w życie nowelizacji usta-
wy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015, poz. 87) w zakresie różnicowania stawek opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi obowiązywała dyspozycja art. 6k ust. 4 
ustawy, zgodnie z którym rada gminy określając warunki opłat zgodnie 
z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, mogła różnicować stawki 
opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla 
właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających 
ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania 
tych opłat. Zatem rada gminy uprawniona była zarówno do różnicowa-
nia stawek opłat bez względu na przyjętą metodę wyliczenia opłaty od 
nieruchomości zamieszkałych, o której stanowił art. 6j ust. 1 ustawy, jak 
również mogła różnicować opłatę w sytuacji przyjęcia jednolitej metody 
ponoszenia opłaty od gospodarstwa domowego. Ponadto rada upoważ-
niona była do wprowadzania zwolnień przedmiotowych (nie podmioto-
wych) oraz mogła wprowadzać dopłaty dla właścicieli nieruchomości.

Po nowelizacji ustawy z dniem 1 lutego 2015 roku sytuacja przedstawia 
się inaczej. Na pierwszym miejscu wskazać należy, że z dniem 1 lutego tego 
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roku utracił moc obowiązującą art. 6k ust. 4 ustawy w dotychczasowym 
brzmieniu. Nie oznacza to jednak, że upoważnienie do różnicowania sta-
wek opłaty zostało z ustawy wykluczone. Zgodnie bowiem z dyspozycją 
art. 6j ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 2015 r. – 
rada może różnicować może zróżnicować stawki opłaty w zależności od 
powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, 
a także od rodzaju zabudowy. Zatem kryteriami różnicującymi stawki 
opłaty są nadal powierzchnia lokalu mieszkalnego, w przypadku metody 
od powierzchni, w zależności od liczby mieszkańców, w przypadku me-
tody od mieszkańca, odbioru odpadów z terenów miejskich lub wiejskich 
(w zależności od częstotliwości odbioru i tras odbioru odpadów), oraz 
od rodzaju zabudowy – zabudowa zwarta, rozproszona jednorodzinna, 
wielorodzinna mieszana z przewagą funkcji mieszkalnych. Zatem nadal 
kwestia różnicowania wysokości stawek opłaty może występować – na-
tomiast nowelizacja wykluczyła w całości zwolnienia przedmiotowe oraz 
stosowanie dopłat dla właścicieli nieruchomości. Oznacza to w istocie, że 
nawet jeśli gmina czy związek międzygminny posiada w obrocie praw-
nym regulacje dotyczące dopłat dla właścicieli nieruchomości lub regu-
lacje dotyczące zwolnień przedmiotowych, to w sytuacji, gdy akt prawa 
miejscowego regulujący to zagadnienie pozostaje w obrocie prawnym po 
1 lutego 2015 r., to w tym zakresie nie może być stosowany, bowiem od-
padła podstawa prawna dla jego stosowania. 

W zakresie zarówno dopłat dla właścicieli nieruchomości jak i zwol-
nień przedmiotowych – uchwały w tym zakresie (w tej części) powinny 
zostać uchylone z obrotu prawnego. 

Kwestia różnicowania stawek opłaty jest w moim przekonaniu jednym 
z kluczowych elementów elastyczności systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, jednakże należy również zauważyć, że ustawodawca 
wprowadzając do ustawy art. 6r ust. 1aa ucpg, zgodnie z którym środ-
ki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nie 
tylko uczynił z opłaty za gospodarowanie pieniądz znaczony w budżecie, 
ale również ustawodawcy przyświecał cel dążenia do zbilansowania syste-
mu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oczywiście wspomniane 
wyżej różnicowanie stawek opłaty może znacząco utrudnić bilansowanie 
się systemu z uwagi na konieczność odbioru wszystkich odpadów komu-
nalnych z nieruchomości objętych systemem, o czym stanowi wprost art. 
6r ust. 2d ustawy z możliwością ograniczenia jedynie ilości odpadów zie-
lonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbiera-
nych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów 



Uwarunkowania prawne realizowania zadań gmin w zakresie... 415

komunalnych (vide art. 6r ust. 3a ustawy). Ponadto różnicowanie stawki 
oznacza, że przy podobnych ilościach odpadów zielonych, zmieszanych, 
oraz odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
w sposób selektywny ponoszona jest przez właścicieli nieruchomości 
opłata w różnej wysokości. Zauważyć należy że sama definicja bilansowa-
nia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie została w usta-
wie wprost sformułowana. Co więcej sam ustawodawca w art. 6r ust. 2c, 
poprzez wprowadzenie zapisu „środki pochodzące z opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w po-
przednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposa-
żenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów 
publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunal-
nych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowych i technicznym”, dostrzegł problem konieczności 
przesądzenia o przeznaczeniu nadwyżki opłaty pozostałej do wykorzy-
stania po zakończeniu roku budżetowego. Otwarte pozostaje pytanie, czy 
wobec zapisu art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach pozostała po zakończeniu roku w ramach pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadwyżka może być wy-
korzystana tylko na cel wskazany w art. 6r ust. 2c ustawy czy też może 
być wykorzystana na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku 
w gminach, czy jak twierdzą niektórzy wchodzi w wolne środki, a więc 
po zakończeniu roku powiększa nadwyżkę budżetową – albo zmniejsza 
deficyt budżetu, a ostatecznie o jej przeznaczeniu decyduje wyłącznie or-
gan stanowiący gminy. 

Pomimo braku ustawowej definicji bilansowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi wskazać trzeba, że orzecznictwo sądów 
administracyjnych jeszcze przed nowelizacją ustawy dokonaną w 2014 
roku zdefiniowało zasadę bilansowania się systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi. W świetle orzeczenia WSA w Białymstoku z dnia 
24 stycznia 2014 r. sygn. I Sa/Bk 525/13 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 
„Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie 
systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna 
stanowić źródła dodatkowych zysków gminy”. „Rzetelna kalkulacja wy-
sokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców 
gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych 
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na któ-
ry składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi admini-
stracyjnej tego systemu”. W ocenie WSA to organ stanowiący powinien 
wziąć pod uwagę wszystkie w/w elementy i tak skalkulować stawkę, aby 

http://www.orzeczenia
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system został zbilansowany, a więc środków wystarczało na funkcjono-
wanie systemu, a z drugiej strony, aby opłata nie stanowiła dodatkowego 
dochodu dla gmin z uwagi na stawkę zawyżoną względem rzeczywistych 
kosztów funkcjonowania systemu. Jednakże zauważyć należy, że kolejną 
przeszkodą w osiągnieciu celu w postaci zbilansowania systemu będzie 
realizacja (często ze względów społecznych) dodanego z dniem 1 lutego 
2015 r. art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie, z którym rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości 
lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części doty-
czącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.). Otóż na wstępie omawia-
nia zagadnienia nowej regulacji dotyczącej zwolnień wskazać należy, że 
mogą one dotyczyć wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy ale tylko w części tych nieruchomości, która dotyczy gospo-
darstw domowych, co ma szczególne znaczenie przy nieruchomościach 
wielolokalowych o różnym przeznaczeniu faktycznym (częściowo miesz-
kalnym, częściowo handlowym czy usługowym). Nie oznacza to jednak 
w moim przekonaniu, że jedynie wybór jednolitej stawki od gospodar-
stwa domowego upoważnia do zastosowania tego zwolnienia. Należy to 
raczej wiązać z brakiem możliwości zwalniania w tym trybie nierucho-
mości przeznaczonych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne i innych po-
dobnego rodzaju, czy też wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Warunkiem wprowadzenia i zastosowania tego zwolnienia 
jest jednak to, aby dochód w gospodarstwie domowym (niezależnie od 
przyjętej metody obliczenia opłaty), nie przekraczał kwoty uprawniają-
cej do świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. Na uwagę zasługuje również odwołanie w art. 6k 
ust. 4 do art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada 
uprawniona jest do zwiększenia kryteriów dochodowych uprawniających 
do świadczeń ponad kryteria ustawowe, co oznacza de facto możliwość 
szerszego zastosowania zwolnień z ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w całości lub w części. 

Zauważyć jednak trzeba, że zawarte w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach odwołanie do art. 8 ust. 1 i 2 usta-
wy o pomocy społecznej jest niewystarczające z punktu widzenia braku 
możliwości przeprowadzania w tym zakresie chociażby wywiadu śro-
dowiskowego. Niemniej jednak wobec braku możliwości skorzystania 
w tym zakresie z rozwiązań określonych ustawą o pomocy społecznej, 
rozwiązań pomocnych dla organów administracji publicznej w zakresie 
prawidłowości weryfikacji dokonanych zwolnień szukać należy na grun-
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cie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na gruncie 
ordynacji podatkowej. Na wstępie zauważyć należy, że uprawnienie dla 
rady w zakresie określonym w art. 6k ust. 4 ma charakter fakultatywny, 
a jego realizacja może prowadzić do całkowitego lub częściowego zwol-
nienia z ponoszenia opłaty. Ponadto art. 6k ust. 4 znowelizowanej usta-
wy nie uprawnia rady gminy, ani do wprowadzenia zasad dokonywania 
zwolnień ani trybu jego realizacji. Zatem należy rozwiązania tego zagad-
nienia w praktyce poszukiwać na gruncie znowelizowanego z dniem 1 lu-
tego 2015 r. art. 6m ust. 1b pkt 3, który w zakresie danych, jakich organ 
administracji publicznej może żądać od podatnika opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wskazuje na możliwość żądania w ra-
mach dokumentów załączonych do deklaracji „śmieciowej” danych sta-
nowiących podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Dane wskazywane w deklaracji dotyczyć powinny jedynie 
liczby osób w gospodarstwie domowym oraz oświadczenia o wysokości 
dochodu branego do obliczenia jako podstawa uprawniająca do świad-
czeń z pomocy społecznej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej lub jeśli rada zwiększyła kryterium dochodowe na podstawie 
art. 8 ust. 2 tej ustawy. 

Oświadczenie wraz z danymi złożonymi w tym zakresie w deklaracji, 
nie powinno być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, ani też 
pod rygorem innego rodzaju odpowiedzialności, bowiem ustawodawca 
w art. 6k ust. 4 ani w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
takiego rygoru nie przewidział, ani nie upoważnił organu stanowiącego 
do jego wprowadzenia w drodze uchwały wydanej na podstawie art. 6n 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Weryfikacja zło-
żonego oświadczenia, tak jak i całej deklaracji, następowała będzie albo 
poprzez żądanie na podstawie art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach dodatkowych dokumentów potwierdzających 
dane w zakresie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia, albo poprzez 
zastosowanie dyspozycji art. 6o ustawy, zgodnie z którym w razie niezło-
żenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w de-
klaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy meto-
dy, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość od-
padów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do okre-
ślenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji zgodnie z art. 6o ust. 
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3 ustawy, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje 
zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym 
stawki opłaty. Jednakże właściciel nieruchomości, wobec którego została 
wydana decyzja określająca wysokość opłaty, w przypadku zmiany da-
nych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przy-
padku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, która to zmiana jest przecież od właściciela niezależna. Inne jeszcze 
zagadnienie dotyczy lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 oraz 
z 2015 r., poz. 1359). Niezależnie zatem od uprawnień jakie posiada rada 
gminy wobec osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej które 
mogą być objęte zwolnieniem z opłaty śmieciowej w całości (lub w części 
– ulga) ustawodawca wprowadza kolejne zwolnienie podmiotu jakim jest 
tzw. Duża rodzina w myśl ustawy o karcie dużej rodziny, a więc w zało-
żeniu rodzina licząca dwoje dorosłych osób oraz co najmniej troje dzieci 
w wieku do 18 lat lub do ukończenia nauki – nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 lat. Zwolnienie to podobnie jak w przypadku osób korzy-
stających ze świadczeń pomocy społecznej ma charakter fakultatywny, 
a wątpliwości prawne może jedynie budzić zwolnienie częściowe mająca 
charakter ulgi procentowej w ponoszeniu opłaty – bowiem podmiotem 
zwalnianym częściowo nie będzie tutaj np. 4. i kolejne dziecko ale cała ro-
dzina wielodzietna, co będzie tym trudniejsze w gminach, gdzie opłaty za 
gospodarowanie odpadami są ponoszone według metody od mieszkańca 
nie zaś od gospodarstwa domowego. 

Stosownie natomiast do art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w brzmieniu ustalonym nowelizacją, która w za-
sadniczej części regulacji obowiązuje od 1 lutego 2015 r. w sprawach do-
tyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym 
że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmi-
strzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek 
międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku 
międzygminnego – zarządowi związku międzygminnego. Przechodząc 
zatem na grunt ordynacji podatkowej zastosowanie do weryfikacji da-
nych w zakresie legalności korzystania ze zwolnień określonych w art. 6k 
ust. 4 ustawy, wskazać należy na uprawnienie organu do prowadzenia 
czynności sprawdzających na podstawie art. 272 ustawy Ordynacja po-
datkowa. Skutkiem ich prowadzenia może być wydanie decyzji z art. 6o 
ustawy lub chociażby, w wyniku negatywnej weryfikacji prawa do korzy-
stania ze zwolnienia z całości lub części opłaty z art. 6k ust. 4, może po-
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wodować wszczęcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego 
na zasadach przewidzianych w ordynacji podatkowej. Powstaje jednak 
istotne pytanie, na ile możliwość wprowadzenia zwolnienia częściowego 
z ponoszenia opłaty nie będzie traktowana jako forma ukrytej ulgi w jej 
ponoszeniu i czy w tym zakresie wobec zaliczenia opłaty za gospodaro-
wanie do kategorii opłat lokalnych i utrwalonego w orzecznictwie sądów 
poglądu o dopuszczalności zwolnień przedmiotowych w opłatach lokal-
nych tego wprowadzone rozwiązanie w postaci częściowego zwolnienia 
z ponoszenia opłaty powinno być w ogóle akceptowalne? 

Oczywiście nie sposób przy tym nie wskazać, że tego typu zwolnie-
nia z ponoszenia opłaty o charakterze całkowitym lub częściowym, 
przy możliwych problemach z ustaleniem ilości osób faktycznie do nich 
uprawnionych i weryfikacją tych danych, mogą podobnie jak różnicowa-
nie stawek zaburzyć istotnie zasadę bilansowania się systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 

Kolejny aspekt wart podniesienia w niniejszych rozważaniach doty-
czy wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 87) nowej regulacji do art. 6q ust. 3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą 
w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejsza-
jącej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, 
w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

Złożenie korekty deklaracji jest co do zasady dopuszczalne wobec dys-
pozycji art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach zgodnie z którym do spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podat-
kowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez 
związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związ-
ku międzygminnego – zarządowi związku międzygminnego.

Korekta deklaracji, stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 
jest możliwa do dokonania przez podatnika w każdym czasie i ustawo-
dawca nie wprowadza w tym zakresie ograniczenia czasowego. Wydaje 
się w świetle działu III Ordynacji, że do czasu przedawnienia zobowiąza-
nia taka korekta byłaby możliwa. Jedyne istotne ograniczenie w zakresie 
dokonywania korekty formułuje dyspozycja art. 81b ustawy Ordynacja 
podatkowa, zgodnie z którym uprawnienie to ulega zawieszeniu i tym 
samym nie może zostać przez podatnika opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zrealizowane w okresie trwania postępowania 
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podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postę-
powaniem lub kontrolą. 

Uprawnienie to zostaje jednak przywrócone dla podatnika niezwłocz-
nie po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, 
w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania po-
datkowego wynikającą z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. 

Jednakże, co ważne, należy pamiętać, że korekta deklaracji z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonana w okre-
sie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nie 
wywołuje ani dla podatnika ani dla organu podatkowego skutków 
prawnych.

Samo faktyczne dokonanie korekty, zgodnie z art. 81 §2 ustawy Ordy-
nacja podatkowa, następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz 
z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta jest 
zatem inną sytuacją od zmiany danych od których zależy wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. np. ilości mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość lub ilości odpadów odbieranych z nie-
ruchomości, która powoduje konieczność stosownie do art. 6m ust.  2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji – 
złożenia nowej deklaracji, nie zaś obowiązek składania jej korekty. Wobec 
powyższego korekta deklaracji może być jak się wydaje składana do czasu 
przedawnienia zobowiązania z tytułu obowiązku ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W świetle dyspozycji znowelizowanego art. 6q ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, oba warianty tj. złożenie deklaracji (no-
wej) w warunkach wynikających z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach jak i jej korekty w rozumieniu art. 81 
ustawy Ordynacja podatkowa, których skutkiem jest tylko i wyłącznie 
zmniejszenie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powoduje, że z mocy prawa (art. 6q ust. 3 usta-
wy) nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa 
odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Kwestia stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi nie jest regulowana przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Przechodząc na grunt regulacji ustawy ordynacja podatkowa, stoso-
wanej wprost do spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, stwierdzić należy, że stosownie do art. 73 §1 Ordyna-
cji podatkowej nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:
1)  zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości więk-

szej od należnej;
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2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości więk-
szej od należnej;

3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji 
o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została okre-
ślona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej 
od wysokości pobranego podatku;

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej 
z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wy-
sokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta 
została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 
Natomiast o ile nadpłata powstaje w sytuacjach innych niż wymienio-

ne w art. 73 §1 Ordynacji podatkowej, to stosownie do art. 74a Ordynacji, 
wysokość nadpłaty określa organ podatkowy. 

Zgodnie z art. 75 §1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik kwestionu-
je zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego 
podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W przy-
padku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lex specialis do 
dyspozycji tego przepisu pozostaje art. 6q ust. 3, który wskazuje, że może 
wystąpić sytuacja, w której organ podatkowy gminy lub zarząd związku 
międzygminnego nie stwierdzi jednak nadpłaty na wniosek podatnika za 
ten miesiąc lub miesiące, w których usługa odbierania odpadów komu-
nalnych była świadczona. 

Problemy praktyczne występują jednak z praktycznym odkodowa-
niem znaczenia jakie ustawodawca nadał sformułowaniu „w których 
usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona”. Definicji 
tego pojęcia nie zawiera ani znowelizowana ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, ani też ustawa o odpadach. Poprzez takie ure-
gulowanie stwierdzić należy, że ocena dokonana przez organ podatkowy 
– korekty deklaracji lub nowej deklaracji dotyczyła będzie tego okresu, 
w którym nastąpiła zmiana skutkująca tylko i wyłącznie zmniejszeniem 
wysokości opłaty. 

Natomiast ocena, czy usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona może być odczytywana co najmniej na dwóch płaszczyznach. 
Po pierwsze jako faktyczny odbiór odpadów z nieruchomości przez pod-
miot odbierający odpady za okres, którego dotyczy korekta lub nowa 
deklaracja, ale również jako gotowość odbioru, a więc sytuacja w której 
przedsiębiorca odbierający odpady wysłał śmieciarkę do tej nieruchomo-
ści lecz faktycznego odbioru śmieci z tej konkretnej nieruchomości nie 
było. Zauważyć należy, że ani ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, ani ustawa o odpadach nie definiują pojęcia świadczenia 
usługi odbierania odpadów komunalnych. Jednym racjonalnym, jak się 
wydaje, rozwiązaniem byłoby do czasu nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
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czystości lub ustawy o odpadach definiowanie tego pojęcia w SIWZ oraz 
umowach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów świadczo-
nych na podstawie art. 6d ustawy zapisywać definicję tego pojęcia oraz 
rozważenie możliwości wprowadzenia tego pojęcia do regulaminów 
utrzymania czystości i porządku w gminach i objaśnień do deklaracji, 
o których sanowi art. 5m i 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zagadnienie to będzie bowiem bardzo istotne w sytuacji np. 
śmierci podatnika i pojawienia się w urzędzie jego spadkobiercy, który na 
nieruchomości nie zamieszkiwał i zażąda stwierdzenia nadpłaty w rozu-
mieniu Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy organ podatkowy stwierdzi 
że gotowość do świadczenia usługi po stronie przedsiębiorcy była lub na-
wet usługa była świadczona (ktoś wrzucał odpady do pojemnika zmarłej 
osoby i usługa była realnie wykonywana). Sytuacja ta budzi wiele kontro-
wersji również wobec dyspozycji art. 76 Ordynacji podatkowej, wobec 
którego może powstać pytanie, na poczet jakiego zobowiązania nadpłatę 
zaliczyć w sytuacji, gdy mimo świadczenia usługi np. zmarły podatnik 
wpłacił całą opłatę za rok z góry, a zmarł po 2 miesiącach od tej wpłaty, 
zaś spadkobierca na nieruchomości otrzymanej w drodze spadkobrania 
nie mieszka i nie wytwarza odpadów i zamierza ją sprzedać, zatem nie 
jest podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Stosownie bowiem do art. 76 §1 i 2 Ordynacji podatkowej nadpłaty 
wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę 
określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobo-
wiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, 
chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub 
w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeże-
niem §2. Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 76 §2 wskazanej wyżej 
ustawy, nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów 
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zali-
czeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, 
odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz 
bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich 
zwrot. Zatem o ile nie będzie sytuacji, w której nadpłata będzie mogła 
być zaliczona na poczet zobowiązań bieżących lub przyszłych, będzie 
ona musiała podlegać zwrotowi. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja 
z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o ile 
orzecznictwo sądów administracyjnych lub sam ustawodawca dopracuje 
się definicji pojęcia „usługa odbioru odpadów była świadczona” tak, aby 
rozwiać wątpliwości, co do tego, w jakich sytuacjach nadpłata w ogóle 
nie powstanie, a w jakich znajdą zastosowanie reguły wyrażone w art. 76 
Ordynacji podatkowej.
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Przedstawiony aspekt nadpłat i konieczności ich zwrotów również 
może zniweczyć starania j.s.t., w zakresie zbilansowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 

Kolejny aspekt dotyczy problemu związanego z zawieraniem porozu-
mień z naczelnikami urzędów skarbowych – dotyczących przekazania 
przez nich na rzecz organów gmin i związków uprawnień organów egze-
kucyjnych. Po wprowadzeniu art. 6qa do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dniem 18 kwietnia 2015 roku. W sytuacji zawie-
rania takich porozumień zastosowanie znajduje dyspozycja art. 8 ust. 2 
do ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, co oznacza, że gmina z mocy 
prawa otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykona-
nia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2a ustawy o samorządzie 
gminnym. Zatem o ile porozumienie zostanie zawarte, to budżet państwa 
powinien zapewnić środki finansowe na wykonywanie zadania zleconego 
w postaci prowadzenia zadań egzekucyjnych. Brak środków finansowych 
w budżecie państwa oraz obawy praktyczne przed zawieraniem porozu-
mień mogą zniweczyć w wielu wypadkach skuteczność egzekucji opłaty 
śmieciowej, lub ją zmarginalizować (wobec ograniczonej ilości persone-
lu w wydziałach egzekucyjnych urzędów skarbowych i ilości nałożonych 
zadań), a to wprost może spowodować brak możliwości zbilansowania 
systemu przy rosnących kosztach i nowych zadaniach nałożonych do re-
alizacji z opłaty śmieciowej – przy równoczesnym braku woli wielu orga-
nów stanowiących urealnienia stawek opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 


