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Monografia ,,Samorząd terytorialny dawniej i dziś” została opracowana przez 
zespół pracowników, doktorantów i studentów wielu ośrodków naukowych. Redak-
cji naukowej opracowań dokonali pracownicy naukowi zatrudnieni na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, dr Paweł Śwital, 
mgr Emilia Gulińska. 

Monografia składa się z 16 rozdziałów prezentujących różne aspekty działalno-
ści samorządu terytorialnego Polski zarówno współcześnie jak i w ujęciu historycz-
nym. Ponieważ każdy rozdział stanowi całościowe ujęcie problemu, w monografii 
przyjęto koncepcję alfabetycznego uporządkowania rozdziałów poszczególnych 
autorów. Kolejne rozdziały monografii opracowali: Paweł Bącal, Dominika Czapla, 
Karolina Chról, Katarzyna Czerwińska – Koral, Emilia Gulińska, Waldemar Jago-
dziński, Piotr Kobylski, Weronika Magnowska, Artur Orzeł, Bartłomiej Składanek, 
Maria Stępień, Jan Szczygieł, Paweł Śwital, Kamil Wolanin, Daniel Zero, Grzegorz 
Zieliński. Celem publikacji jest wskazanie przede wszystkim aktualnych problemów 
jednostek samorządu terytorialnego z odwołaniem się jednak do tradycji i wcze-
śniejszych doświadczeń polskiego samorządu. Rozważania wielu autorów odzna-
czają się oryginalnością poglądów, podejmują wiele problemów trudnych, a równo-
cześnie charakteryzują się dobrym rozeznaniem w przepisach prawa, orzecznictwie, 
literaturze i praktyce działania samorządów. Wiele uwagi w pracy zwrócono w pra-
cy na zagadnienia prawnych uwarunkowań działalności. 

Monografia to oryginalne przedstawienie merytorycznie istotnej problematyki 
samorządu terytorialnego, uzupełniające dotychczasową literaturę na temat zagad-
nień jakie napotyka współczesny samorząd terytorialny. 

Walorem monografii jest aktualność treści, co przy licznych zmianach praw-
nych i organizacyjnych jest bardzo trudne do osiągnięcia w tak szerokim zakresie. 
W pracy zawarta została rzetelna i profesjonalna wiedza. Treść rozważań poparta 
jest orzecznictwem i poglądami doktryny. Wiele też jest elementów nawiązania do 
praktyki.

Recenzowana publikacja z pewnością okaże się wkładem w dyskusję naukową, 
ale będzie też przydatna dla praktyków i studentów, a także pracowników i działa-
czy samorządowych, organizacji pozarządowych i organów administracji publicz-
nej, zwłaszcza zajmujących się problematyką szerokiej rozumianej samorządności.



Monografia spełnia wymogi podane w § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392). Stanowi spójne tematycznie opra-
cowanie naukowe przedstawiające zagadnienie działalności polskiego samorządu 
w sposób oryginalny i twórczy.

Praca została opatrzona właściwym aparatem naukowym, na który składa się 
bibliografia załączona do poszczególnych rozdziałów, streszczenia polskie i angiel-
skie poszczególnych rozdziałów, słowa kluczowe oraz przypisy.

Z uwagi na specyficzny charakter monografii wieloautorskiej o dość szerokim 
zakresie tematycznym i przypuszczalnie szeroki krąg odbiorców proponuję opa-
trzenie monografii wprowadzeniem redaktorów, wyjaśniającym cel i charakter 
publikacji.

Poziom pracy odpowiada jej przeznaczeniu. Definicje i słownictwo są zgodne 
z polską i europejską terminologią. Monografia będzie stanowić nie tylko wkład 
do polskiej nauki prawa i polityki administracyjnej, ale również cenną pomoc dla 
studentów, doktorantów, a także samorządowców i organizacji społecznych zajmu-
jących się tą problematyką.

Dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH
Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
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Wstęp 
Inspiracją do wydania niniejszej monografii naukowej był fakt, iż rok 2020 był 

Rokiem Samorządu Terytorialnego. Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się 
w dniu 27 maja 1990 r. i zapoczątkowały proces reaktywacji samorządu terytorialne-
go. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. przesądziła kwestię ustroju demokratycznego 
w Polsce stanowiąc, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zaś ustrój terytorialny 
Rzeczypospolitej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Samorząd terytorialny 
stał się trwałym elementem ustroju państwa. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu 
Lokalnego oznacza on nie tylko prawo, ale także zdolność społeczności lokalnych 
do kierowania i zarządzania „zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie ich 
mieszkańców”. Rozwój administracji publicznej, nakładanie na nich nowych zadań 
powoduje stałe dokonywanie zmian w zakresie instytucji ustrojowych. wymaga to 
dokonywania zmian w przepisach prawnych oraz nieustannego dostosowywania się 
jednostek samorządu terytorialnego do wymagań z jakimi się on spotyka przy wyko-
nywaniu zadań publicznych.  

Celem monografii jest interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkowań prawno- 
społecznych funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, ewolucji instytucji 
samorządowych, wykonywania zadań publicznych, a także prawnych form włączenia 
obywateli w administrowanie sprawami publicznymi. 

Praca składa się z 16 rozdziałów. Autorami tekstów są przedstawiciele takich in-
stytucji naukowych jak: Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego.

Niniejsza publikacja adresowana jest do samorządowców, pracowników nauko-
wych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką samorzą-
du terytorialnego. Opracowanie obejmuje stan prawny na 31 stycznia 2021 r. 

Redaktorzy 
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Rozdział 1  
Problem funkcjonowania prawnych form partycypacji 

społecznej w samorządzie terytorialnym

The problem of functioning of legal forms of social participation  
in the local government

Paweł Bącal1

Streszczenie
Skutkiem postępującego procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego jest nie tylko zwiększa-

nie świadomości społecznej, ale także udział w wypracowywaniu i podejmowaniu decyzji wpływa-
jących na życie poszczególnych wspólnot, w tym przede wszystkim tych samorządowych. Działania 
te mogą przyjąć sformalizowany charakter – można je wtedy określić jako prawne formy partycy-
pacji społecznej. Ich funkcjonowanie może się jednak wiązać z problemami natury prawnej. W ar-
tykule omówiono pojęcia partycypacji społecznej i jej prawnych form. Analizie poddano wybrane 
mechanizmy zaangażowania obywatelskiego, takie jak młodzieżowe rady, rady seniorów oraz rady 
kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem procedury ich kształtowania. Dokonano oceny z punktu 
widzenia partycypacji oraz zasady legalizmu, a także wskazano na konieczność wypracowania 
nowych regulacji prawnych w tej materii.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, partycypacja społeczna, młodzieżowa rada, rada seniorów, 
społeczeństwo obywatelskie.

Summary
As a consequence of building civil society, not only people have more knowledge, but also they 

want to take part in developing and making decisions which would have an impact on their com-
munities. Those actions can be formalised as well – in this case one can name them legal forms of 
civic engagement. If so, there are several legal problems to be solved. In the article the terms of civic 
engagement and its legal forms were described. The author analyses several legal forms, such as 
youth councils, councils of seniors and councils of women, focusing on the process of their estab-

1 Student prawa i stosunków międzynarodowych w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Laureat Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społe-
czeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego, ORCID: 0000-0002-3362-646X.
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lishment. This issue was measured from a legal and civic point of view. In the last part, the author 
points on the need to develop new regulations on that matter. 

Keywords: self-government, civic engagement, youth council, council of seniors, civil society.

Wstęp
Znaczenie budowy społeczeństwa obywatelskiego jest obecne nie tylko w dyskursie 

politologicznym, ale także i prawnym. Również z powodów historycznych – o kre-
owaniu poczucia odpowiedzialności za sprawy wspólnot można mówić dopiero od 
początku przemian ustrojowych2. Proces ten jest daleki od zakończenia. Istotna rola 
w nim należy także do państwa i nie ogranicza się wyłącznie do wspierania takich, 
czy innych inicjatyw. Powinno także samo być inicjatorem pokazywania społeczeń-
stwu sposobów zaangażowania obywatelskiego, zarówno na poziomie państwowym, 
jak i samorządowym3. Ten ostatni jest szczególnie ważny, gdyż wiąże się z większymi 
możliwościami wywarcia wpływu na decydentów4. Wyróżnić można w związku z tym 
kilka mechanizmów włączania w procesy decyzyjne, takich jak młodzieżowe rady, 
rady seniorów, a w ostatnim czasie także rady kobiet. Podmioty te można określić 
zbiorczo jako prawne formy partycypacji społecznej. Ich istnienie wiąże się jednakże 
z problemami natury prawnej, wynikającymi z połączenia dwóch przeciwstawnych 
czynników: ,,oddolnej” partycypacji i ,,odgórnego” prawa. Celem niniejszego roz-
działu jest analiza procesu oraz czynników prowadzących do powstania wskazanych 
form zaangażowania obywatelskiego, a także omówienie dylematów będących kon-
sekwencją tych kwestii. 

1 . Partycypacja społeczna i jej prawne formy
Właściwe rozważania warto rozpocząć od zdefiniowania pojęcia ,,partycypacja 

społeczna”. Termin ten nie ma jednej ustalonej definicji, głównie ze względu na wie-
loaspektowość, ponieważ obejmuje swoim zakresem nie tylko kwestie prawne, ale 
także socjologiczne, czy politologiczne. Jednocześnie, jak zauważa I. Niżnik-Dobosz, 
określenie to jest często używane, aby w lepszym świetle ukazać rozstrzygnięcia pod-

2 Z. Niewiadomski, Komentarz do art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie 
gminnym. Komentarz, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, Legalis/el.

3 D. Tykwińska-Rutkowska, Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji 
mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 
2017, nr 9, s. 54.

4 S. Iwanowski, Prawne formy organizowania się społeczeństwa, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, 
s. 30.
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jęte w istocie arbitralnie5. W doktrynie partycypację społeczną przykładowo określa 
się jako ,,udział obywateli, podmiotów/aktorów społecznych w podejmowaniu roz-
strzygnięć lub/i wykonywaniu zadań publicznych”6, czy ,,udział jednostek w dzia-
łaniach zbiorowych podejmowanych w społeczności, do której one przynależą lub 
w której żyją na co dzień”7. Autorzy zwracają uwagę na powiązanie definiowanego 
pojęcia z koncepcjami demokracji deliberatywnej (deliberacyjnej), czy partycypacyj-
nej8. Warto wskazać także na funkcje partycypacji – w piśmiennictwie wskazuje się 
m.in. kwestie edukacyjne, legitymizacyjne, czy integracyjne9. M. Augustyniak wyod-
rębniła z kolei trzy aspekty partycypacji: strukturalny (uczestnictwo o charakterze 
obiektywnym), zadaniowy (zdolność włączenia się w proces decyzyjny) oraz ideacyjny 
(poczuwanie się do przynależności)10.

Wydaje się, że najtrafniej partycypację (na tle demokracji partycypacyjnej) zde-
finiował H. Izdebski, według którego pojęcie to oznacza ,,realny udział obywateli 
w procesie wypracowywania i podejmowania rozstrzygnięć publicznych, a w związku 
z tym, [nacisk – uwaga P.B.] na odpowiednie instrumenty formalne”11. W definicji tej 
bowiem zaakcentowano bowiem, że partycypacja nie ogranicza się tylko do udziału 
w podejmowaniu takiej, czy innej decyzji, ale równie ważna jest procedura jej wy-
pracowywania. Dla jej efektywności ważne jest również wyposażenie w mechanizmy 
formalno-prawne. Podsumowując, podkreślić należy, że w demokratycznym państwie 
prawnym partycypacji nie można utożsamiać z wykonywaniem władzy, gdyż w pro-
cesie tym biorą udział określone grupy społeczne, a nie ogół społeczeństwa (Naród), 
który swoje decyzje podejmuje bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli12. 
Warto wskazać także na rolę partycypacji społecznej w budowaniu społeczeństwa 

5 I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa 
administracyjnego, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dolnicki, War-
szawa 2014, Lex/el.

6 Tamże.
7 R. Marchaj, Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa 

na szczeblu samorządowym, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dol-
nicki, Warszawa 2014, Lex/el.

8 J. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017, Lex/el.
9 Tamże.
10 M. Augustyniak, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium 

administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017, Lex/el.
11  H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020, Lex/el.
12  R. Sura, Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjolo-

giczne), ,,Samorząd Terytorialny” 2015, nr 10, s. 12.
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obywatelskiego, przede wszystkim poprzez kreowanie poczucia rzeczywistego wpływu 
na życie danej wspólnoty13. 

Pojęcie prawnych form partycypacji społecznej może wydawać się dość osobliwe. 
Partycypacja jest czymś kojarzonym zazwyczaj (co jest dość słuszne) z aktywnością 
oddolną. Prawo natomiast pochodzi ,,z góry”, od ustawodawcy. Nie oznacza to oczy-
wiście, że partycypacja występuje tylko w takim zestawieniu. Może mieć (i bardzo 
często faktycznie ma) wymiar nieformalny, tj. o procedurze, czy skutkach prawnie 
nieokreślonych. W takich przypadkach realny wpływ partycypacji będzie zależał 
od czynników takich jak np. personalne relacje z danym decydentem, czy jego sto-
sunek do udziału obywateli w podejmowaniu decyzji. W konsekwencji nie zawsze 
takie działania będą skuteczne. Uregulowanie prawne pewnych kwestii związanych 
z partycypacją jest jednym z kroków do rozwiązania tego problemu – władze pu-
bliczne zobowiązane są działania na podstawie i w granicach prawa, a więc muszą 
respektować uregulowane funkcjonowanie normatywnych mechanizmów partycy-
pacji. Normatywne postanowienia dotyczące partycypacji społecznej mają swoje 
źródło w konstytucyjnej zasadzie społeczeństwa obywatelskiego14. Państwo nie może 
być wyłącznie biernym obserwatorem stanu społecznej aktywności obywateli, ale po-
winno te działania wspierać i promować, gdyż przyczyniają się one także do bardziej 
efektywnego działania instytucji oraz budują społeczno-polityczną stabilność. Tak 
więc, wykorzystanie instrumentów prawnych do wzmacniania partycypacji wydaje 
się pożądane – jego efektem jest właśnie funkcjonowanie prawnych form partycypacji 
społecznej. Nie gwarantują one oczywiście przełożenia oczekiwań danej społeczności 
wyrażonych w procesie partycypacji na finalny kształt decyzji decydentów – należy 
pamiętać, że w zdecydowanej większości prawne uregulowania nie nadają uczestni-
kom partycypacji wiążących uprawnień. Niemniej jednak zmniejszają one w pewnym 
stopniu ryzyko arbitralności. Mimo tych pozytywnych czynników, prawne formy par-
tycypacji (z powodu połączenia dwóch odmiennych od siebie czynników) niosą ze 
sobą pewne problemy, przede wszystkim natury prawnej. Aktywność społeczna jest 
bowiem zjawiskiem dynamicznym, natomiast prawo cechuje się (powinno się cecho-
wać) względną stabilnością. W konsekwencji czego nie zawsze będzie dostosowane 
do aktualnej sytuacji. Związane z tym zagadnienia zostaną nakreślone na przykładzie 
wybranych prawnych form partycypacji społecznej. 

13 D. Kijowski, Partycypacja społeczna w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, 
,,Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1–2, s. 9.

14  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020, Lex/el.
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2 .  Analiza wybranych prawnych form partycypacji społecznej

2.1. Młodzieżowa rada gminy (m.r.g.)
Podmioty te można ogólnie zdefiniować jako gremia reprezentujące młodzież wo-

bec władz jednostki samorządu terytorialnego oraz działające na rzecz upowszech-
niania idei samorządowej, zwłaszcza wśród grupy reprezentowanej. Podstawą prawną 
ich działania jest art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym15 
(dalej również u.s.g.). Nadaje on radzie gminy kompetencję do ,,wyrażenia zgody na 
powołanie młodzieżowej rady gminy”. Organ stanowiący podejmuje decyzję w formie 
uchwały, która ma status aktu prawa miejscowego, w konsekwencji czego powinna być 
opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym16. Dopełnieniem procedury 
powołania m.r.g. jest nadanie jej statutu określającego ,,tryb wyboru jej członków 
i zasady działania”. Pojęcie to wywołuje pewne spory w doktrynie – np. uregulowanie 
w statucie celów i zadań młodzieżowej rady zostało zakwestionowane przez organy 
nadzoru17. Członkowie tego gremium wybierani są zazwyczaj w demokratycznych 
wyborach – okręgami wyborczymi w takich przypadkach są szkoły (podstawowe 
i ponadpodstawowe)18, co jednocześnie wskazuje na wiek radnych. M.r.g. pełni funk-
cję konsultacyjną, co oznacza ,,zaczerpnięcie informacji, pozyskanie wiedzy co do 
stanowiska lokalnego społeczeństwa w zakresie przedmiotu objętego opiniowanie-
m”19. Wynika z tego, że stanowiska młodzieżowej rady nie będą wiążące dla organów 
gminy – mogą one, ale nie muszą wziąć ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. 
Jak wspomniano, adresatami działań m.r.g. są zarówno decydenci, jak i lokalna spo-
łeczność (jako całość, nie tylko młodzież). W tym pierwszym przypadku aktywność 
sprowadza się do opiniowania projektów aktów prawa miejscowego, formułowania 
stanowisk i wniosków z zakresu prowadzenia przez gminę polityki młodzieżowej. 
Przykładami aktywności skierowanej do tej drugiej grupy są m.in. organizacja warsz-
tatów, konkursów, akcji charytatywnych czy upowszechnianie lokalnej historii20. 

15  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713).
16  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego NPII.4131.1.279.2020 z dnia 10 lutego 2016 r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.poz. 1538).
17  Np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.27.2020 z dnia 07 lutego 2020 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego.poz. 1477).
18  Ł. Więcławski, D. Ziółkowski, Status prawny członka młodzieżowej rady gminy, ,,Samorząd Teryto-

rialny” 2018, nr 9, s. 74–75.
19  R. Mędrzycki, Funkcje gminnych rad seniorów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 

nr 3, s. 125.
20  K. Płonka-Bielenin, Młodzieżowe Rady Gminy – 13 lat doświadczeń, ,,Samorząd Terytorialny” 2015, 

nr 11, s. 79.
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Art. 5b u.s.g. został wprowadzony do tejże ustawy w 2001 roku21. Nie oznacza to 
jednak, że młodzieżowe rady zaczęły powstawać dopiero po tym okresie. Pierwsza 
m.r.g. w Polsce została powołana w 1990 roku w Częstochowie22. Inspiracją dla jej 
utworzenia były doświadczenia ówczesnego prezydenta miasta Tadeusza Wrony wy-
niesione z pobytu we Francji, gdzie ta forma partycypacji społecznej istniała już od 
pewnego czasu23. Liczba tych gremiów stopniowo zaczęła się zwiększać, dochodząc do 
ok. 30 w momencie omawianej nowelizacji u.s.g24. Ich liczba byłaby zapewne znacznie 
większa, gdyby nie kwestionowanie uchwał powołujących młodzieżowe rady przez or-
gany nadzoru, wskazujące (słusznie skądinąd) na brak podstawy prawnej do podjęcia 
takiej czynności w ówczesnym stanie prawnym25. W konsekwencji tego niektóre sa-
morządy rezygnowały z pomysłu powołania m.r.g. Potwierdza to również dynamiczny 
wzrost liczby tych podmiotów już po wprowadzaniu art. 5b do ustawy o samorządzie 
gminnym – obecnie istnieje ich ponad 50026. 

W analizowanym aspekcie najistotniejsze znaczenie ma fakt, że to nie ustawodaw-
ca stworzył nową formę partycypacji społecznej. Jego niewątpliwą zasługą w tym za-
kresie było stworzenie prawnych warunków funkcjonowania, co stało się bodźcem dla 
popularności m.r.g. Natomiast samo powstanie tego typu podmiotów wynikało z oby-
watelskiego zapotrzebowania na uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Gdyby tak 
nie było, Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowa szybko przestałaby funkcjonować, 
a kolejne tego typu podmioty nie byłyby tworzone. W takim przypadku ustawodawca 
z pewnością nie zdecydowałby się na stworzenie podstawy prawnej dla powoływania 
m.r.g., bo nie istniałby naturalny wzorzec, na którym można by się oprzeć – takiego 
wzoru nie mogłyby stanowić tylko rozwiązania zagraniczne. Tak więc powstanie mło-
dzieżowych rad, jako prawnych form partycypacji, jest wynikiem działań społecznych 
(a więc oddolnych), a ustawodawca ,,tylko” odpowiedział na te impulsy. 

21  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powia-
towym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. 2001 r. poz. 497).

22  Uchwała nr 44/V/90 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 września 1990 r. w sprawie utworzenia 
Rad: Dzięcięcej i Młodzieżowej Miasta Częstochowy. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Częstochowy.

23  M. Brol, Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycz-
nym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, nr 10, s. 34.

24  P. Wasilewski i in., O młodzieżowych radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018. Rada 
Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2018, s. 14.

25  Wyrok NSA w Rzeszowie z 21.05.1997 r., SA/Rz 139/97, CBOSA.
26  Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Sejm IX ka-

dencji, druk nr 576).
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2.2. Gminna rada seniorów (g.r.s.)
Definicja tych gremiów jest zbliżona do tej zaprezentowanej w przypadku młodzie-

żowych rad – gminne rady seniorów są podmiotami reprezentującymi osoby starsze 
wobec władz gminy, a także podejmujące działania na rzecz grupy reprezentowanej. 
Ustawodawca, w art. 5c ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, określił ich cel jako 
tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów. Jak moż-
na wywnioskować z definicji, status prawny gminnej rady seniorów i młodzieżowej 
rady gminy są bardzo zbliżone – takie same są status uchwały powołującej (tj. akt 
prawa miejscowego27), materia statutowa (co również i w tym przypadku prowadzi 
do sporów interpretacyjnych28). Istnieją jednakże pewne różnice – rada gminy może 
utworzyć g.r.s. również z własnej inicjatywy (nie tylko na wniosek zainteresowanych 
środowisk, jak w przypadku m.r.g.). Ponadto, ustawodawca określa katalog człon-
ków omawianego gremium – w jego skład wchodzą przedstawiciele osób starszych 
oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (np. organiza-
cji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku). Różnicą natury praktycznej jest 
sposób wyboru członków – wśród spotykanych modeli ordynacji wyborczej wskazać 
można na wybór przez komisję konkursową na podstawie zgłoszeń lub organizacja 
głosowania wśród osób nominowanych przez uprawnione podmioty. Wydawać by się 
mogło, że najważniejszą różnicą pomiędzy g.r.s. a m.r.g. są kompetencje – pierwszy 
z wymienionych podmiotów zgodnie z ustawą pełni funkcję konsultacyjną, doradczą 
i inicjatywną. Teoretycznie bardziej rozbudowany katalog funkcji powinien nieść za 
sobą znaczniejsze uprawnienia. Jak jednak zostało wykazane, nie wpływa to na więk-
sze możliwości działania29. Każda z wymienionych funkcji ma charakter niewiążący 
w stosunku do władz gminy. W związku z tym regulacje dotyczące kompetencji gmin-
nej rady seniorów (art. 5c ust. 3 u.s.g.) zostały poddane krytyce w doktrynie30. Ak-
tywność omawianych gremiów koncentruje się na działaniach skierowanych do osób 
starszych. Należy przy tym zaznaczyć, że ustawa nie nakazuje takiego ograniczenia31. 

Podobieństwo gminnych rad seniorów do młodzieżowych rad gmin jest widoczne 
także w jeszcze jednym aspekcie. Oba te podmioty istniały przed wprowadzeniem 
dotyczących ich regulacji na poziomie ustawowym. Pierwsza g.r.s. powstała w 2004 

27  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r., II SA/Wa 820/18, CBOSA.
28  Wyrok NSA z dnia 27 października 2017 r., II OSK 349/16, CBOSA.
29  P. Bącal, Status prawny młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów. Analiza porównawcza, [w:] 

Prawo 2000–2020, (red.) K. Łukomiak, Łódź 2020, s. 1049.
30  D. Ziółkowski, Komentarz do art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawy samorządowe. Ko-

mentarz, (red.) S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018, Legalis/el.
31  D. Tykwińska-Rutkowska, Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji 

mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, ,,Samorząd Terytorialny” 
2017, nr 9, s. 58.
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roku w Gdyni32. Jak podaje M. Augustyniak, w latach 2006–2013 powołano 46 takich 
gremiów33. Ich liczba byłaby zapewne większa, gdyby brak było wątpliwości prawnych 
dotyczących możliwości utworzenia, na co wskazywały organy nadzoru kwestionujące 
uchwały rad gmin w tej materii34. Należy przy tym podkreślić, że takie decyzje woje-
wodów były prawnie uzasadnione i słuszne. 

Na poziomie parlamentarnym problem legalnego funkcjonowania gminnych rad 
seniorów pojawił się w 2009 roku, kiedy to Senat podjął uchwałę o skierowaniu ini-
cjatywy ustawodawczej w tej materii35. Zgodnie z propozycją tej izby, zmianie miał 
ulec art. 5b u.s.g., do którego proponowano dodać regulacje dot. g.r.s. W konsekwen-
cji status prawny tych podmiotów oraz młodzieżowych rad gmin byłby identyczny. 
Z powodu zakończenia kadencji parlamentu prace nad projektem zostały przerwane36. 
Gminne rady seniorów uzyskały podstawę prawną w 2013 roku, kiedy to do ustawy 
o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5c37. Warto zaznaczyć, że istotną rolę 
w procesie ustawodawczym odegrały zainteresowane środowiska, na czele z Ogólno-
polskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wskazawszy na te okolicz-
ności, należy stwierdzić, że także w tym przypadku partycypacja społeczna niejako 
wyprzedziła prawo. Istnienie kilkudziesięciu g.r.s. było dla ustawodawcy sygnałem do 
wprowadzenia odpowiednich regulacji ustawowych. Uprawniona w związku z tym 
wydaje się teza, że bez oddolnego impulsu takie zmiany prawne nie miałyby miejsca.

2.3. Prawne formy partycypacji nieposiadające umocowania ustawowego
Wśród zaliczających się do tego grona podmiotów są rady kobiet (gminne, powia-

towe i wojewódzkie), młodzieżowe rady (powiatowe i wojewódzkie) oraz rady senio-
rów (powiatowe i wojewódzkie). Zarysowana zostanie istota ich statusu prawnego, 
a także przedstawione zostaną wątpliwości związane z prawnymi możliwościami ich 
istnienia. 

32  Zarządzenie nr 6068/2004/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie powo-
łania, określenia składu oraz zasad działania Rady Gdyńskich Seniorów.

33  M. Augustyniak i in., Gminne rady seniorów – wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory 
i schematy działań, Warszawa 2016, Lex/el. 

34  Np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.601.2013 z dnia 02 stycznia 2014 r. 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego.poz. 60).

35  Uchwała Senatu RP z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmienia-
jącej ustawę o samorządzie gminnym, druk nr 2112 (Sejm VI kadencji).

36  M. Augustyniak i in., Gminne rady seniorów – wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory 
i schematy działań, Warszawa 2016, Lex/el. 

37  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. 
poz. 1318).
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Rady kobiet (wszystkich szczebli samorządu) to gremia reprezentujące kobiety 
wobec odpowiednich decydentów oraz działające na rzecz grupy reprezentowanej. Jest 
to najmłodsza z przedstawionych tu form partycypacji. Pierwszy taki podmiot powstał 
w 2008 roku w gminie Płużnica38, jednak nie został szerzej dostrzeżony, a także nie 
przetrwał próby czasu. Dlatego o właściwym początku tej formy partycypacji moż-
na mówić od 2016 roku, kiedy to utworzona została Rada Kobiet przy Prezydencie 
Miasta Słupska39. Ten przykład znalazł naśladowców, bowiem od tego czasu powsta-
ło ok. 20 takich gremiów. W zdecydowanej większości są to rady gminne – istnieje 
tylko jedna rada powiatowa40 oraz jedna rada wojewódzka41. Odróżnić przy tym na-
leży opisywane tu rady od stowarzyszeń pod taką samą nazwą, których historia jest 
znacznie dłuższa. Decydującą różnicą jest fakt powołania takich podmiotów przez 
organ jednostki samorządu terytorialnego (we wszystkich wskazywanych przypad-
kach był to organ wykonawczy), a przez to umiejscowienie w strukturze samorządu. 
Brak standardów ustawowych prowadzi do znacznych różnic pomiędzy poszczegól-
nymi podmiotami tego typu. Można jednak stwierdzić, że pełnione przez nie funkcje 
są niewiążące w stosunku do decydentów. Działalność rad kobiet koncentruje się na 
kwestiach równouprawnienia oraz zwiększenia aktywności społecznej kobiet. 

Młodzieżowe rady na poziomie powiatowym i wojewódzkim można zdefiniować 
jako odpowiedniki tych podmiotów szczebla gminnego. Zasadniczą różnicą jest przy 
tym umocowanie ustawowe rozwiewające wątpliwości co do możliwości powołania, 
a także wprowadzające pewne standardy regulacyjne. Ich brak prowadzi do rozbież-
ności, dotyczących nawet nazwy. Najczęściej można spotkać ,,młodzieżową radę po-
wiatu” oraz ,,młodzieżowy sejmik województwa” – jest to więc wyraźne nawiązanie 
do rozwiązań przyjętych na poziomie gminy. Podmioty te także sprawują funkcje 
niewiążące w stosunku do władz samorządowych, a także podejmują podobną ak-
tywność co m.r.g. Powyższe stwierdzenia (z wyjątkiem liczb) można odnieść także do 
powiatowych i wojewódzkich rad seniorów, jako odpowiedników g.r.s. Obecnie w Pol-
sce funkcjonuje ok. 30 młodzieżowych rad powiatów i 10 młodzieżowych sejmików 
województw. Co do rad seniorów, jest to forma partycypacji, która pojawiła się (także 
na tych szczeblach) później niż młodzieżowe rady, więc podmiotów tych jest mniej, 
niemniej jednak ich łączną liczbę także można szacować na ponad 20. 

38  Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy Płużnica z dnia 04 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia 
Gminnej Rady Kobiet w Płużnicy oraz nadania regulaminu jej działania.

39  Zarządzenie nr 954/DKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie utwo-
rzenia Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska.

40  Uchwała nr 33/2019 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie powołania Po-
wiatowej Rady Kobiet.

41  Uchwała nr 40/617/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie po-
wołania Wojewódzkiej Rady Kobiet.
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Dla wszystkich omawianych w tym wątku podmiotów wspólne będą także pod-
stawy prawne powołania, a w związku z tym wątpliwości prawne co do legalności 
istnienia. Wśród przepisów, które były wskazywane przy powoływaniu tych gremiów 
należy wymienić: art. 30, 31 i 33 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4, 32 i 34 ustawy 
o samorządzie powiatowym, art. 41 i 43 ustawy o samorządzie województwa, a także 
art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przepisy można 
podzielić zasadniczo na dwie grupy. Pierwszą z nich są regulacje zakresowe. Ich zada-
niem jest określenie obszaru działań, w których organ może wykonywać swoje kom-
petencje42. Nie mogą one jednak samodzielnej podstawy prawnej dla działań wład-
czych – taka funkcja jest zarezerwowana dla regulacji kompetencyjnych43. Te z kolei 
muszą być precyzyjnie określone i nie mogą być domniemywane – wynika to z kon-
stytucyjnej zasady legalizmu44. Tak więc, aby powołanie tych młodzieżowych gremiów 
było prawidłowe, musiałyby tam się znaleźć wyraźne uprawnienie do tej czynności, 
tak jak w przypadku młodzieżowych rad gmin (art. 5b u.s.g.) i rad seniorów (art. 5c 
u.s.g.). Skoro obecnie takich podstaw prawnych nie ma, należy stwierdzić, że omawia-
ne podmioty nie funkcjonują legalnie. Stanowisko to jest potwierdzane przez organy 
nadzoru i sądownictwo administracyjne. Jak stwierdził WSA w Olsztynie w wyroku 
z dnia 21 stycznia 2020 roku: ,,W przepisach obowiązującego prawa, w tym ustawy 
o samorządzie gminy, brak jest jakiegokolwiek upoważnienia dla organu wykonaw-
czego jednostki samorządu terytorialnego do powoływania organu – rady kobiet”45. 
To słuszne stanowisko należy odnieść do każdego z omawianych tutaj gremiów. 

Także i w tym przypadku wskazać można, że potrzeba funkcjonowania prawnych 
form partycypacji społecznej wychodzi od społeczeństwa. Wymienione podmioty nie 
są jeszcze na etapie umocowania ustawowego. Jednakże wskazać trzeba, że w parla-
mencie podejmowane są prace nad zalegalizowaniem możliwości powołania młodzie-
żowych rad46 oraz gminnych rad seniorów47 na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
Impulsem do tego była rosnąca liczba tych podmiotów – bez tej swoistej presji spo-
łecznej ustawodawca nie zdecydowałby się na taki krok. Kwestia rad kobiet nie jest 
jeszcze tematem dyskusji nt. umocowania ustawowego, jednakże można spodziewać 

42  M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004, 
Lex/el.

43  D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, ,,Państwo i Prawo” 1988, nr 3, s. 77.
44  M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 7 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, (red.) P. Tuleya, Warszawa 2019, Lex/el.
45  Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2020 r., II SA/Ol 962/19, CBOSA.
46  Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie woje-

wództwa (Senat X kadencji, druk nr 186). Autor niniejszego tekstu bierze udział w pracach nad tym 
projektem.

47  Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz 
ustawy o samorządzie województwa (Sejm IX kadencji, druk nr 243).
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się, że jeśli kolejne jednostki samorządu terytorialnego będą powoływać te gremia, 
zagadnienie to stanie się punktem agendy parlamentarnej. 

3 .  Perspektywa społeczna i perspektywa prawna
Jak wskazano, impulsem dla działań ustawodawcy dążących do zalegalizowania  

(z pozytywnoprawnego punktu widzenia – stworzenia) prawnych form partycypacji 
społecznej. Warto zastanowić się, jakie skutki powoduje taka procedura. 

Gdyby zjawisko to rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia partycypacji społecz-
nej, należałoby ocenić je pozytywnie. Już w samym określeniu ,,partycypacja społecz-
na” nacisk zostaje położony na oddolne działanie obywatelskie. To dana zbiorowość, 
nierzadko w drodze prób i błędów, określa (w tym przypadku) sposoby wpływania 
na decyzje władz. Proces ten pozwala na wypracowanie efektywnych i inkluzywnych 
mechanizmów. Omówione prawne formy partycypacji (w szczególności młodzieżo-
we rady i rady seniorów) okazały się społecznie użyteczne, a więc ich liczba w dal-
szym ciągu rośnie. Natomiast rozpoczęcie całej procedury od ustawodawcy mogłoby 
przynieść odmienne skutki. Nie wiadomo, jak społeczeństwo przyjęłoby sztucznie 
utworzoną prawną formę partycypacji. Nawet skorzystanie z wzorów innych krajów 
nie mogłoby dać gwarancji powodzenia z powodu oczywistych różnic polityczno-spo-
łecznych48. Do tego dodać trzeba także, pierwotny w tej sytuacji, problem przekonania 
decydentów krajowych o konieczności zmian prawnych w oparciu jedynie o założenia 
teoretyczne. Z tej perspektywy należy więc stwierdzić, że ustawodawca nie powinien 
kreować nieznanych społeczeństwu obywatelskiemu narzędzi uczestnictwa w życiu 
danych wspólnot – impuls zawsze powinien być oddolny. 

Ocena z punktu widzenia prawa musi być zgoła odmienna. Fundamentalne zna-
czenie dla porządku prawnego ma zasada legalizmu, wyrażona w art. 7 Konstytu-
cji RP: ,,organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”49. Moż-
na wyrazić ją stwierdzeniem: ,,co nie jest dozwolone, jest zabronione”. Aby dany organ 
mógł podjąć jakieś działanie, musi nie tylko istnieć norma uprawniająca go do tego, 
ale także musi być ona precyzyjna. Nie można bowiem domniemywać kompetencji50. 
Jest to zasada służąca przede wszystkim do ochrony jednostek, bowiem zapobiega 
podejmowaniu w stosunku do nich aktywności w oparciu o upodobania, czy pre-
ferencje decydentów – są oni związani normami prawnymi. Zasady legalizmu nie 
można naruszać, nawet jeśli może wydawać się, że intencje naruszenia były słuszne. 

48  Zob. M. Augustyniak, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Stu-
dium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017, Lex/el.

49  Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
50  W. Sokolewicz, M. Zubik, Komentarz do art. 7 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, Tom I, Warszawa 2016, Lex/el.
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Prowadziłoby to do powstania niebezpiecznych wyjątków i osłabienia ochrony praw 
obywatelskich. Tak więc, chęć zwiększenia zaangażowania obywatelskiego nie może 
uzasadniać przekraczania przez organy jednostek samorządu terytorialnego swoich 
kompetencji. Perspektywa ta musi prowadzić do wniosku, że obecnym stanie praw-
nym wyłącznie ustawodawca może tworzyć prawne formy partycypacji społecznej. 

Zakończenie
Jak wynika z przedstawionej analizy, funkcjonowanie prawnych form partycypa-

cji społecznej niesie za sobą zasadnicze problemy. Tworzenie nowych mechanizmów 
partycypacji prowadzi do naruszania podstawowych zasad ustroju. Natomiast wska-
zywanie na nielegalność tychże mechanizmów (poprzez uchylanie uchwał je powołu-
jących) zniechęca inne wspólnoty samorządowe do ich ustanawiania, a więc utrudnia 
zaangażowanie obywateli. Obecnie zaobserwować można pewną fikcję prawną, gdyż 
ustawodawca wprowadza zmiany na poziomie ustawowym z powodu co najmniej 
kilkudziesięciu istniejących prawnych form partycypacji, stwierdzając jednocześnie, 
że nie powinny one funkcjonować wcześniej. Powodzenie danej prawnej formy party-
cypacji społecznej zależy więc nie tylko od jej atrakcyjności dla mieszkańców i władz 
innych samorządów, ale też od nienależytej analizy legalności powołania oraz braku 
reakcji organów nadzoru. Dwa ostatnie wymienione czynniki mogą świadczyć o ni-
skim poziomie zainteresowania decydentów partycypacją społeczną, co w przypadku 
władz jednostki samorządu terytorialnego jest dość paradoksalne. Należy się spodzie-
wać, że problem ten będzie stawał się coraz bardziej aktualny. Partycypacja społeczna 
jest bowiem zjawiskiem dynamicznym i zapewne pojawiać się będą jej nowe prawne 
formy. Czy będą one zatem skazane na tę samą fikcję prawną? Być może możliwe 
będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na poszerzanie katalogu możliwości 
zaangażowania obywatelskiego z jednoczesnym zachowaniem wszystkich wymogów 
formalno-prawnych. Zagadnienie to z pewnością wymaga pogłębionej analizy.
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Rozdział 2  
Realizacja koncepcji multi-level governance w zarządzaniu 

funduszami europejskimi na szczeblu lokalnym

Implementation of the multi-level governance concept  
in the management of European funds at the local level

Dominika Czapla1

Streszczenie
Multi-level governance stanowi system, w którym podejmowane są wiążące decyzje, składa-

jący się z różnorodnych aktorów publicznych i prywatnych, zarówno niezależnych politycznie, jak 
i współzależnych. Owi aktorzy operując na różnych poziomach terytorialnej agregacji angażowani 
są do mniej lub bardziej ciągłych deliberacji, negocjacji oraz implementacji. Model wypracowany 
na arenie europejskiej jest przenoszony na niższe szczeble. Jego realizacja w Polsce może być obser-
wowana we wdrażaniu funduszy europejskich.

Słowa kluczowe: fundusze europejskie, polityka spójności, zarządzanie wielopoziomowe.

Summary
Multi-level governance is a system in which binding decisions are made, consisting of various 

public and private actors, both politically independent and interdependent. These actors, operat-
ing on various levels of territorial aggregation, are engaged in more or less constant deliberations, 
negotiations and implementations. The model developed in the European arena is transferred to 
the lower levels. Its implementation in Poland can be observed in the implementation of European 
funds. 

Keywords: European funds, cohesion policy, multi-level governance.

1 Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszaw-
ski, urzędniczka samorządowa. Zainteresowania naukowe: polityka spójności, fundusze europejskie, 
samorząd terytorialny, polityka energetyczna, ORCID: 0000-0002-8161–2775.
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Wstęp
Wyjaśnienie pojęcia multi-level governance (MLG) należy rozpocząć od analizy 

terminu governance. Tłumaczy się je zazwyczaj jako współrządzenie, urządzanie, 
współzarządzanie, czy też sprawowanie rządów. Governance oznacza nową metodę 
rządzenia, która różni się od tradycyjnego sposobu (government) tym, że nie posia-
da zhierarchizowanego modelu z dominującą rolą władzy państwowej sprawującej 
kontrolę nad obywatelami oraz innymi grupami społecznymi2. Jest to innowacyjne 
ujęcie politycznego procesu decyzyjnego odnoszące się do systemu negocjacji poli-
tycznych, regulacji oraz administracji, który nie jest zhierarchizowany. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku w studiach europejskich nastąpił zwrot w stronę 
rozumienia rządzenia przez pryzmat governance. Od tamtego czasu analiza zarzą-
dzania w systemie Unii Europejskiej uległa zmianie. Unia Europejska (UE) stała się 
predykatorem, który służy do dalszego badania systemu oraz jego efektywności decy-
zyjnej. Dotychczas UE była traktowana gównie jako zmienna zależna, w której zmiany 
dokonywały się pod wpływem innych czynników zewnętrznych. Governance w UE 
dzieli się na dwa rodzaje: zarządzanie poprzez elity oraz obywatelski republikanizm3. 
Pierwszy rodzaj odnosi się do faktu, że UE stanowi instancję zarządzania post parla-
mentarnego co oznacza, że formalna demokracja przedstawicielska odgrywa margi-
nalną rolę, ponieważ obywatele UE biorący udział w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego nie mają realnego wpływu na skład unijnej władzy. Drugi rodzaj odnosi 
się do poglądu, że największa władza powinna być przekazywana bezpośrednio oby-
watelom. Powinni oni poszukiwać negocjacji oraz rozwiązań konsensualnych doty-
czących społecznych efektów podejmowanych działań. 

Wśród badaczy procesów integracji europejskiej dominuje przekonanie, że wśród 
teorii generalnych nie ma żadnej teorii pozwalającej na wyjaśnienie specyfiki zarzą-
dzania Unią Europejską. Taką teorią specjalistyczną można nazwać wywodzącą się 
z neofunkcjonalizmu oraz federalizmu koncepcję multi-level governance (MLG). 
W najprostszej definicji zaproponowanej przez twórców teorii (Marksa i Hooghe) 
MLG jest określane jako system stałych negocjacji pomiędzy aktorami państwowymi 
i niepaństwowymi zlokalizowanymi na różnych szczeblach podziału terytorialnego4. 
Badacze wyróżnili dwa główne typu zarządzania wielopoziomowego. Pierwszy z nich 
określali jako rozproszenie władzy pomiędzy wielozadaniowe, terytorialne i wzajem-

2 J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009, s. 52. 
3 E. Oddvar Eriksen, J.E. Fossum, Closing of the EU’s Legitimacy Gap, [w:] The European Constitution: 

The Rubicon Crossed?, E. Oddvar Eriksen, J. E. Fossum, M. Kumm, A. J. Menendez, „Arena Report” 
2005, Nr 3/05, s. 7–8. 

4 L. Hooghe, G. Marks, Types of Multi-level Governance, „European Integration online papers” 2001, 
nr 5, s. 2.
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nie niezależne jurysdykcje występujące w relatywnie stabilnym systemie składającym 
się z określonej liczby jednostek5. Drugi typ charakteryzowano jako wyspecjalizowane, 
terytorialnie zachodzące na siebie jurysdykcje występujące w ramach bez kondygna-
cyjnego systemu składającego się z dużej liczby jednostek6. Multi-level governance 
stanowi nową drogę, która zrywa z wcześniejszymi koncepcjami neofukcjonalizmu 
oraz realizmu (liberalizmu międzyrządowego). Inni badacze określają MLG jako sys-
tem, w którym podejmowane są wiążące decyzje, uczestniczą w nim różni aktorzy 
publiczni oraz prywatni, zależni politycznie oraz niezależni, zlokalizowani na różnych 
poziomach terytorialnych, angażowani mniej lub bardziej do ciągłych deliberacji, ne-
gocjacji oraz implementacji7. 

Najistotniejszą cechą MLG jest między poziomowe przenikanie się decyzji, które 
powoduje, że decyzje podmiotów na niższym szczeblu mogą mieć wpływ na końco-
wy wybór na wyższym poziomie i odwrotnie. Istotne jest również to, że metodologia 
MLG oferuje również metodę analizy wielopoziomowej, która pozwala na zgłębienie 
interakcji aktorów zlokalizowanych na różnych poziomach. W ten sposób możliwe 
jest również określenie ich roli w procesie delegowania kompetencji. 

Zwolennicy MLG krytykują dominujący system państwo-centryczny ze względu 
na zbytnie uproszczenie procesu decyzyjnego. Koncepcja multi-level governance różni 
się od tradycyjnego sposobu zarządzania na wielu płaszczyznach. Porównanie poka-
zuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Porównanie tradycyjnego modelu zarządzania państwem z koncepcją zarządzania wielo- 
poziomowego

Cechy Model tradycyjny Model typu MLG
Styl kierowania Biurokratyczny – administrowanie Menadżerski – zarządzanie

Struktury organizacyjne Hierarchiczne, sztywne Zdywersyfikowane, elastyczne, 
spłaszczone

Ukierunkowanie działań Do wewnątrz i na procedury Na zewnątrz i na potrzeby
Kontrola Wewnętrzna Zewnętrzna
Horyzont podejmowanych działań Krótkookresowy Długookresowy
Cel podejmowanych działań Utrwalanie porządku Wywoływanie porządku
Zasada rządzenia Imperatywna Interaktywna
Współdziałanie z organizacjami 
innych sektorów, współzależność Separacja Partnerstwo

Organizacja państwa Dominacja układów 
monocentrycznych

Dominacja układów samorządo-
wych i autonomicznych

5 Ibidem, s. 6. 
6 Ibidem, s. 7. 
7 Ph. C. Schmitter, Neo-neo functionalism, Florence 2002, s. 39–40.
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Cechy Model tradycyjny Model typu MLG
Interakcje partnerów Regulowane przepisem Oparte na zaufaniu
Poziom niezależności od państwa Niski Umiarkowany
Relacje między poziomami 
administracji

Oparte na umacnianiu 
niezależności

Oparte na wspólnocie interesów 
i zadań

Stosunek do obywateli Brak zaufania Oparty na zaufaniu
Paradygmat rozwoju Tradycyjny Nowoczesny

Źródło: M. Kozak, Multi-level governance możliwości wdrożenia w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI”, 
Nr 6(1/2013), s. 60–62. 

Wyjaśnienie koncepcji multi-level governance należy również uzależnić od przyj-
mowanego zrozumienia roli państwa narodowego8. W tradycyjnym modelu zarzą-
dzania to szczebel centralny odgrywa główną rolę w sprawowaniu władzy. W modelu 
wielopoziomowym nie jest to cecha wyłączna państwa. Władza powinna być rozu-
miana jako zdolność do efektywnej realizacji polityk poza organami państwowymi. 
Istotnym elementem tej koncepcji jest aktywna rola aktorów subnarodowych oraz 
regionalnych. Zarządzanie w Unii Europejskiej może odbywać się poza państwem na-
rodowym (poziom ponadnarodowy) jak również z jego udziałem (poziom narodowy 
i układy międzypoziomowe)9. Oznacza to, że istnieje możliwość pominięcia państw 
członkowskich w procesie podziału kompetencji oraz podejmowaniu decyzji. Decyzje 
mogą więc być podejmowane przez instytucje ponadnarodowe we współpracy z wła-
dzami subnarodowymi. 

L. Hooghe i G. Marks wyróżnili wiele poziomów terytorialnych w Unii Europej-
skiej oraz stwierdzili, że występuje rozproszenie procesu decyzyjnego między poszcze-
gólnymi poziomami10. Klasyczne zarządzanie wielopoziomowe w UE odbywa się na 
trzech poziomach konwencjonalnych:

1. ponadnarodowym,
2. narodowym,
3. regionalnym. 

Oznacza to, że system oparty jest na kombinacji instytucji ponadnarodowych 
i międzyrządowych, a także na określonym stopniu centralizacji i decentralizacji. Naj-
niższy poziom w systemie tworzą regiony, następnie występują państwa narodowe, 
a ponad nimi funkcjonują instytucje ponadnarodowe. Podział kompetencji odbywa 
się więc między różnymi warstwami zarządzania. W zarządzaniu wielopoziomowym 

8 M. W. Kozak, Koncepcja nowej polityki regionalnej, Warszawa 2009, s. 112.
9 J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Multi-level governace w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 9. 
10 L. Hooghe, G. Marks, Multi-level Governance and European Integration, Rowman&Littlefield 2001, 

s. 11. 
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w Unii Europejskiej uczestniczy wielu aktorów, wśród nich różnorodne grupy intere-
su, aktorzy państwowi oraz niezpaństwowi, subnarodowi i ponadnarodowi.

Model wielopoziomowego zarządzania nie opisuje jedynie funkcjonowania Unii 
Europejskiej. UE stanowi jednak znakomity przykład jego zastosowania. W poniższej 
tabeli zostały wymienione cechy systemu UE, które potwierdzają zastosowanie kon-
cepcji multi-level governance w jego funkcjonowaniu:

Tabela 2. Cechy systemu Unii Europejskiej

Cechy systemu UE
Wiele podmiotów decyzyjnych występujących w sieci powiązań

Brak jednego ponadnarodowego centrum decyzyjnego
Ograniczone możliwości stosowania sankcji

Ograniczone kompetencje przekazane przez państwa członkowskie
Przestrzeń negocjacji

Ograniczenie form hierarchicznych na rzecz miękkich form współpracy
Deficyt demokratycznej legitymizacji

Źródło: M. Lackowska, Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, „Zarządzanie Publiczne”, 
2009, nr 3(9), s. 56.

Głównym zadaniem multi-level governance jest usprawnienie zarządzania oraz 
procesu podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach systemu unijnego. Stosowa-
nie koncepcji MLG jest wynikiem alokacji kompetencji pomiędzy aktorami narodo-
wymi, ponadnarodowymi oraz zlokalizowanymi na poziomie lokalnym. Realizowana 
w UE koncepcja MLG wiąże się z modelem asymetrycznego nakładania się źródeł 
oraz poziomów zarządzania stworzonym przez E. Haasa11. Opisuje on występowanie 
pozapaństwowych form politycznego zarządzania. Haas w swojej koncepcji wykazał, 
że możliwe jest występowanie nakładających się na siebie źródeł zarządzania zloka-
lizowanych na różnych poziomach terytorialnych, które się wzajemnie nawarstwiają 
w wielorakiej lojalności12. Proces podejmowania decyzji w ramach UE jest rozpro-
szony na kilku poziomach. Zlokalizowana na poziomie ponadnarodowym Komisja 
Europejska (KE) posiada prawo inicjatywy ustawodawczej. Decyzje podejmowane na 
poziomie ponadnarodowym (KE) czy też międzyrządowym lub międzyrządowo-po-
nadnarodowym (Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski) są generowane 
na poziomie wyższym niż decyzje państw narodowych. W systemie decyzyjnym UE 
mogą uczestniczyć również regiony państw członkowskich chociażby poprzez udział 
w niektórych posiedzeniach RUE lub jej grup roboczych, za pomocą funkcjonujących 
grup lobbingowych lub poprzez Komitet Regionów. 

11 L. Hooghe, G. Marks, Tożsamości wielorakie, „Nowa Europa” 2007, nr 1(5), s. 58. 
12 Ibidem. s. 59. 
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Współczesne społeczeństwo jest bez wątpienia bardziej skomplikowanym trud-
nym, ale również lepiej wykształconym podmiotem i przedmiotem rządzenia niż to 
było niegdyś. Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się niezwykłą dynamiką 
oraz zmiennością celów jak i form działania. Również administracja publiczna nie 
odpowiadała nigdy za tak wiele sfer życia jak obecnie. Nie było także codziennością 
nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami z kraju czy z zagranicy. Mimo po-
wyższych argumentów, obecna administracja posiada wiele cech tradycyjnego modelu 
Weberowskiego13. Potwierdza to przede wszystkim wielość realizowanych funkcji oraz 
zadań. Społeczeństwo zarówno kiedyś jak i dziś oczekuje profesjonalizmu w ramach 
podejmowanych działań, ich regulacji poprzez mądre przepisy, hierarchiczności oraz 
istnienia procedur odwoławczych. Obecny model rządzenia nie jest już idealny ani 
jedyny. Niektóre tradycyjne cechy współistnieją z nowszymi elementami systemu. Ta 
ewolucja modelu administracji często jest określana przejściem od modelu mechani-
stycznego do sieciowego (współczesnego)14.

Tabela 3. Porównanie modelu mechanistycznego z modelem sieciowym

Elementy Model mechanistyczny Model sieciowy

Aktorzy Organizacja jako spójna jednost-
ka z jasno określonymi celami.

Organizacja jako elementy składowe 
sieci organizacyjnej

Procesy
Racjonalne, ustrukturyzowane 
od góry

Regulacja podsystemów oraz ich wza-
jemnych oddziaływań. Wewnątrz orga-
nizacyjna współpraca, w której docho-
dzi do wymiany zasobów.

Decyzje

Jako wynik strategicznych de-
cyzji administracji centralnej, 
ukierunkowanej na osiągnięcie 
sformułowanych celów.

Jako wynik negocjacji między or-
ganizacjami ukierunkowanych na 
ustabilizowanie przepływów zasobów. 
Ukierunkowane powiązania między 
organizacjami

Władza/Pełnomocnictwa Jasna, scentralizowana struktury 
władzy

Brak centralnej struktury władczej. Siła 
władzy zależy od dostępności zasobów.

Informacje/wartości

Centralne zadanie – zbieranie 
strategicznych informacji o ce-
chach środowiskowych organiza-
cji. Wartości są niejednoznaczne

Źródło: S. Kojło, K. Leszczyńska, S. Lipski, E. Wiszczun, Nowe koncepcje koordynacji w systemie Multilevel Go-
vernance polityki spójności, Warszawa 2009, s. 5.

13 P. Du Gay (red.), The Values of Bureaucracy, Oxford 2005. 
14 M. W. Kozak, Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce „Zeszyty Naukowe WSEI”, 

nr 6(1/2013), s. 63.
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Częstym zjawiskiem w aktualnym funkcjonowaniu administracji jest wykorzy-
stywanie nowych koncepcji rozwoju, czyli wprowadzanie nowych zasad tj. pojęcie 
trwałego rozwoju, evidence based policy, czy smart development15. Zmiany te dotyczą 
nie tylko poziomu państwowego, ale również wykraczają poza niego, co jest uwarun-
kowane odejściem od gospodarki przemysłowej na rzecz postindustrialnej opartej 
o wiedzę. Obecnie największy dochód generowany jest przez sektor usług, a o sukcesie 
przesądza umiejętność dobrego zarządzania informacją. Posiadanie infrastruktury jest 
ważne, ale niewystarczające do uruchomienia procesów rozwojowych. 

Jednym z najistotniejszych czynników rozwoju wpływających na podnoszenie 
konkurencyjności w ciągu ostatnich dekad był rozwój technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Poza tym coraz większą rolę zaczęły odgrywać miękkie czynniki 
rozwojowe. Z nimi związana jest na przykład koncepcja znaczenia kultury opisana 
przez Harrisona i Huntingtona w 2003 roku16. Zgodnie z nią współpraca gospodarcza 
nawiązywana jest jedynie przez podmioty znajdujące się w podobnym kręgu cywili-
zacyjnym. Kultura stanowi więc element warunkujący przebieg procesów ekonomicz-
nych. Istotną rolę odgrywała również koncepcja opisana przez Putnama w 1995 roku 
dotycząca różnych form kapitału społecznego. Zgodnie z jego rozumieniem kapitał 
społeczny jest definiowany przez normy społeczne, sieci wzajemnego zaufania oraz 
poziome zależności w danej grupie społecznej. Putnam wyróżnił dwa typy kapitału: 
wiążący odnoszący się do więzi między członkami jednej grupy społecznej oraz po-
mostowy odnoszący się do budowania relacji między osobami z różnych społeczno-
ści. Badacz zauważył również, że kapitał społeczny odpowiada za pozaekonomiczne 
uwarunkowania rozwoju gospodarczego danego państwa17. Na miękkich czynnikach 
rozwoju oparli swoje teorie również Porter w 2004 roku oraz Castells w 2008 pisząc 
o sieciach współpracy i przepływów. Badacze analizowali konieczność przestrzennej 
koncentracji firm oraz instytucji otoczenia biznesu skupionych wokół jednej branży, 
które są wzajemnie powiązane oraz na siebie oddziałują18. Miękkie czynniki rozwoju 
zostały ujęte również w koncepcji triady innowacji, globalizacji i konkurencji stwo-
rzonej przez Gorzelaka19. Nowe koncepcje zgodnie twierdzą, że głównym czynnikiem 
rozwojowym jest umiejętność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informa-
cji. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów. 

15 Ibidem, s. 34.
16 D. Landes, Kultura przesądza o wszystkim, [w:] Kultura ma znaczenie, (red.) L. Harrison., S. P. Hun-

tington, Poznań 2000, s. 42. 
17 R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 

Warszawa 2008, s. 44.
18 W. Dyba, Współpraca i przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w świetle polityki klastrowej 

UE – przykład badania relacji łączących przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy sieciowej, „Prace 
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(1)/2016, s. 127.

19 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Bieda i zamożność regionów, Warszawa 2003. 
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Przepisy prawa Unii Europejskiej wymuszają na samorządach w Polsce aktywizację 
współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Tworzone są coraz to nowsze sieci po-
wiązań, które warunkują lepsze zarządzanie. Zwiększoną chęć współpracy widać także 
na arenie międzynarodowej, gdzie tworzone są kolejne ugrupowania zrzeszające różne 
podmioty posiadające podobny cel. Zjawisko to nasila się również na poziomie lokal-
nym. Tworzą się stowarzyszenia, związki oraz inne sformalizowane struktury współ-
pracy. Dominującą rolę początkowo odgrywała współpraca w układzie poziomym. 
Obecnie można zaobserwować rozkwit relacji o charakterze pionowym, który uła-
twia rozwiązywanie problemów. Dzięki temu samorządy mogą bazować na zasobach 
różnych szczebli podziału terytorialnego, a przez to stać się bardziej konkurencyjne. 

Jednym z czynników determinujących potrzebę poszukiwania nowych, lepszych 
rozwiązań w administracji jest realizacja polityki spójności w Polsce. Wynika to 
przede wszystkim z konieczności oparcia systemu wdrażania funduszy europejskich 
o istniejące struktury administracyjne. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej uwy-
datnione zostały słabości polskiej administracji takie jak nadmierna biurokratyza-
cja i formalizm, niespójność przyjmowanych rozwiązań, unikanie jednoosobowej 
odpowiedzialności, skupienie uwagi na przepisach aniżeli na osiąganiu celów20. Nie 
wszystkiemu jednak jest winna administracja. Polski system instytucjonalny od wielu 
lat jest uważany za nieefektywny, przeregulowany natomiast polskie społeczeństwo 
charakteryzuje niski poziom kapitału społecznego. 

W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 nie sposób wspomnieć innego 
istotnego czynnika rozwoju, którym jest terytotrializacja. Zdaniem twórcy koncep-
cji jest ona formą obrony przed działaniem skutków postępującej globalizacji, która 
powoduje, że przewagę konkurencyjną można uzyskać jedynie dzięki innowacyjno-
ści21. Postęp technologiczny oraz postępująca globalizacja ułatwiają swobodę lokali-
zacyjną, co uwalnia samorządy od budowania rozwoju na tzw. twardych czynnikach. 
Zgodnie z koncepcją Barca, to nie specjalizacja a różnorodność gospodarcza prowadzi 
do rozwoju a tym samym obniżenia kosztów transakcyjnych. Zarządzanie rozwo-
jem przy występowaniu tylu złożonych i niemierzalnych czynników wymaga więc 
coraz większego zaangażowania władz oraz społeczeństwa. Terytorializacja polega 
na skierowaniu procesów rozwojowych na konkretny obszar terytorialny, osadzeniu 
działalności gospodarczej w relacjach społecznych oraz uruchomieniu mechanizmów 
współtworzenia nowych wartości i zasobów, strategicznie cennych zarówno dla poje-
dynczego podmiotu, jak i dla całej gospodarki. Ekonomiści są zgodni co do poglądu 
twierdzącego, że zdolności rozwoju w znacznym są uzależnione od walorów danego 

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ocena system realizacji polityki spójności w latach 2004–2006, 
Warszawa 2007, s. 139. 

21 F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European 
Union challenges and expectations, Bruksela 2009, s. 77.
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terytorium i jego niepowtarzalnych zasobów. Są to bardziej strategicznie, wartościowe 
zasoby niż dostępności do kapitału czy infrastruktury. Korzyści aglomeracji, kreatyw-
ność, przedsiębiorczość oraz obecność kapitału społecznego stanowią elementy, które 
– bezpośrednio lub pośrednio – tworzą zdolności miejsca do transformacji i uzyski-
wania korzyści i przewag konkurencyjnych. Koncepcja rozwoju terytorialnego silnie 
zakorzeniła się w polityce rozwoju prowadzonej przez Unię Europejską oraz stanowi 
jeden z istotnych elementów determinujących wysokość środków otrzymywanych 
z funduszy europejskich. 

Pod koniec XX wieku zauważono potrzebę dostosowania administracji do zmiany 
otoczenia. Aby temu sprostać próbowano wypracować wiele różnych pojęć tj. post-
-bureaucratic government, post-modernism, czy managerialis22. Wszystkie te koncepcje 
łączyła chęć wprowadzenia do procesu decyzyjnego nowych podmiotów, znajdujących 
się poza sektorem rządowym. Podejmowano wiele prób współpracy w różnych ob-
szarach. Efektem podejmowanych prób było zwiększenie zakresu aktywności państw 
narodowych jednak wiązało się to również z ograniczeniem swobody decyzyjnej na 
rzecz innych podmiotów zarówno prywatnych, jak i pozarządowych. Koncepcja New 
Public Managment po raz pierwszy została zdefiniowana w Wielkiej Brytanii i Nowej 
Zelandii. Stanowi połączenie rozwiązań typowych dla sektora prywatnego związanych 
z gospodarką rynkową. Proponuje menadżerskie podejście do zarządzania, które jest 
zorientowane na konkretne rezultaty oraz charakteryzuje się dążeniem do osiągnięcia 
największej efektywności podejmowanych działań23. Podejście to mimo optymistycz-
nych założeń posiada również wady. Jedną z nich jest ograniczenie funkcji sprawo-
wanych przez podmioty publiczne. Wiąże się to również z utratą odpowiedzialności 
władzy publicznej względem obywatela. 

Nowym podejściem do zarządzania na szczeblu samorządowym jest koncepcja 
dobrego rządzenia (good governance). Wypracowanie nowej metody zarządzania 
miało stanowić odpowiedź na braki administracyjne w systemie wdrażania funduszy 
unijnych. Zgodnie z założeniami good governance zarządzanie powinno odbywać się 
poprzez budowanie nowych, idealnych struktur, a nie polegać na poprawie zdolności 
istniejącej administracji. Zgodnie z definicją Komisji Gospodarczo-Społecznej Naro-
dów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku – UNESCAP administracja zgodna z koncep-
cją good governance charakteryzuje się: 

 – podejściem partycypacyjnym; 
 – rządami prawa;
 – przejrzystością; 

22 M. Kozak, Multi-level governance możliwości wdrożenia w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI”, 
nr 6(1/2013), s. 67. 

23 H. Krynicka, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), „Stu-
dia Lubuskie”, Sulechów 2006, s. 195. 
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 – responsywnością; 
 – orientacją na konsensus; 
 – promowaniem równości i włączenia społecznego; 
 – skutecznością i efektywnością; 
 – odpowiedzialnością.24

Osiągnięcie wymienionych wyżej cech jest możliwe poprzez wypracowanie efek-
tywnych kanałów wymiany informacji z otoczeniem, zorientowanym na potrzeby 
społeczności lokalnej25. Oznacza to potrzebę realizacji założeń multi-level govern-
ance w odniesieniu do konieczności nawiązania współpracy sieciowej z partnerami 
społecznymi. 

Realizacja koncepcji MLG w Polsce została zainicjowana poprzez konieczność 
stworzenia efektywnego systemu wdrażania polityki spójności. Początkowo polegało 
to na testowaniu różnych rozwiązań zarówno decentralizacyjnych jak i partnerskich. 
Tworzono również mechanizmy uczestnictwa wielu poziomów terytorialnych26. 

Za przebieg procesu wdrażania funduszy europejskich w Polsce odpowiada mi-
nister właściwy ds. rozwoju regionalnego. To jego zadaniem jest koordynowanie 
realizacji założeń wynikających z Umowy Partnerstwa. Dalsza odpowiedzialność 
za redystrybucję oraz kontrolowanie wdrażania funduszy jest podzielona pomię-
dzy wiele instytucji. Podstawowy system składa się z instytucji zarządzających, po-
średniczących oraz wdrażających. Dla kontrolowania wdrażania polityki spójności 
w Polsce tworzone są także instytucje audytowe oraz komitety monitorujące. Insty-
tucje zarządzające odpowiadają za przygotowanie programów operacyjnych, a także 
zarządzanie nimi. Instytucją zarządzającą dla programów krajowych i programów 
współpracy terytorialnej jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Natomiast 
dla każdego z programów regionalnych – rolę tę pełni zarząd województwa. Insty-
tucje zarządzające odpowiadają za realizację całego programu, w tym sprawdzenie 
wszystkich projektów z niego realizowanych. Jednak część swoich zadań mogą prze-
kazywać innymi instytucjom, bliższym potencjalnym beneficjentom, czyli tzw. in-
stytucjom pośredniczącym. Tak, jak instytucja zarządzająca może przekazać część 
uprawnień instytucji pośredniczącej, tak również i ona może przekazać uprawnienia 
instytucji wdrażającej. Instytucje wdrażające to organy najbliżej współpracujące z be-
neficjentami, najczęściej przyjmujące wnioski o dofinansowanie oraz odpowiedzialne 

24 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governan-
ce? 2009, s. 1. 

25 J. Czaputowicz, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, „Służba Cywilna”, 
nr 11/2005, s. 4.

26 M. W. Kozak, Kompetencje i rola poszczególnych poziomów realizujących politykę regionalną z uwzględ-
nieniem aspektu zależności hierarchicznych a multilevel governance, [w:] Koncepcja nowej polityki re-
gionalnej, M.W. Kozak, Warszawa 2009, s. 85–107.
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za zawieranie umów o dofinansowanie poszczególnych projektów. System wdrażania 
funduszy europejskich w Polsce można więc nazwać wielopoziomowym. Jego struk-
turę tworzy wielu aktorów zarówno państwowych, jak i niepaństwowych, zlokalizowa-
nych na różnych szczeblach terytorialnych. Dużą rolę w systemie odgrywają również 
beneficjenci, którzy również mogą bezpośrednio wpływać na kształtowanie polityki 
wdrażania funduszy europejskich w Polsce. W perspektywie finansowej 2007–2013 
jednak niewiele projektów zakładało wspólną realizację przedsięwzięć. Barierą, która 
to przede wszystkim to uniemożliwiała była konstrukcja programów operacyjnych. 
Partnerstwo w realizacji projektu rzadko było premiowane przez instytucje wdraża-
jące, a od beneficjentów wymagało większego zaangażowania oraz chęci współpracy 
dla dobra wspólnego. W obecnej perspektywie 2014–2020 pola do współpracy jest 
znacznie więcej natomiast jak pokazują doświadczenia wielu zakończonych projek-
tów realizacja wszystkich założeń teorii MLG w polskim systemie realizacji polityki 
spójności jest wręcz niemożliwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w systemie 
MLG działania powinny być skoncentrowane na potrzeby. Potencjalni realizatorzy 
projektów współfinansowanych ze środków europejskich muszą niejako wpisać się 
w założenia programów operacyjnych sformułowane na początku danej perspektywy 
finansowej. Aktorzy społeczni oraz inne podmioty prywatne są włączane w proces 
planowania rozwoju natomiast w rzeczywistości ich uwagi mają niewielki wpływ na 
ostateczny kształt dokumentów programowych. Również na tym etapie istotna jest 
współpraca pomiędzy podmiotami, które mają podobne oczekiwania względem wdra-
żania funduszy europejskich. 

Alternatywą dla wdrażania projektów współfinansowanych ze środków europej-
skich przy zastosowaniu koncepcji zarządzania wielopoziomowego może być imple-
mentacja założeń stosunkowo nowej teorii Smart Government, która integruje infor-
macje, komunikacje oraz dostępne technologie w celu planowania, zarządzania oraz 
realizacji działań w różnych obszarach funkcjonalnych. Dzięki jej wdrożeniu, możliwa 
będzie realizacja zadań administracji samorządowej poprzez współpracę jednostek, 
wysoki poziom partycypacji społecznej, transparentności oraz otwartości władzy pu-
blicznej co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Bibliografia

Literatura:

1. Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to 
meeting European Union challenges and expectations, Bruksela 2009. 

2. Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, „Służ-
ba Cywilna”, nr 11/2005.



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

36 

3. Du Gay P. (red.), The Values of Bureaucracy, Oxford 2005. 
4. Dyba W., Współpraca i przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w świe-

tle polityki klastrowej UE – przykład badania relacji łączących przedsiębiorstwa 
z wykorzystaniem analizy sieciowej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(1)/2016.

5. Gorzelak G., Jałowiecki B., Bieda i zamożność regionów, Warszawa 2003. 
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Rozdział 3  
Rozszerzanie możliwości działania  

jednostek samorządu terytorialnego w świetle  
prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii

Extending the possibilities of operation of local government units in the light  
of energy law and renewable energy sources

Karolina Chról1

Streszczenie
W związku z rozwojem koncepcji energetyki lokalnej autorka rozdziału poddała analizie prze-

pisy prawne dotyczące możliwości partycypacji gminy i województwa w kwestiach związanych 
z prawem energetycznym i odnawialnych źródeł energii. W pierwszej kolejności prześledzone zosta-
ną obowiązki i kompetencje gminy oraz ich wzajemne powiązanie. Przedstawione zostaną powody 
unikania wypełniania obowiązków, przewidywane korzyści i kilka propozycji zmian istniejącej 
regulacji, nie pomijając koncepcji gminy samowystarczalnej energetycznie. Następnie zostanie omó-
wiona regulacja na poziomie województwa. Przedstawione zostaną działania organów województw 
i WFOŚiGW. Podobnie jak na poziomie gminy zostaną przedstawione propozycje zmian i działań. 
Na koniec autorka przedstawi postulaty de lege lata i de lege ferenda oraz propozycje działań 
pozaprawnych, które mają szansę zainicjować nawet większe zmiany niż te wywołane zmianami 
przepisów.

Słowa kluczowe: gmina, województwo, prawo energetyczne, samorząd terytorialny.

Summary
With reference to the concept of local energy, the author of the article will analyse the legal provi-

sions concerning the possibility of participation by the commune and voivodeship in issues related to 
energy law and renewable energy sources. In the first instance, the responsibilities and competences 
of the commune and the interconnection of these duties will be traced. Reasons for avoiding fulfil-

1 Magister prawa. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ORCID: 0000-0002-6202-7634.
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ment of obligations will also be presented as well as expected benefits together with several proposals 
for changes to the existing regulation, including the concept of an energy self-sufficient commune. 
Next, regulation at the voivodeship level will be discussed and the activities of voivodship authorities 
and WFOŚiGW will be presented. As at the commune level, proposals for changes and actions will 
then be presented. Finally, the author will present the de lege lata and de lege ferenda postulates as 
well as proposals for non-legal actions, which are an opportunity to initiate even greater changes 
than those caused by changes in regulations. 

Keywords: commune, voivodship, energy law, local government.

Wstęp
Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie energetyki ulega stopniowemu 

rozszerzeniu. Dzieje się to za sprawą rozwoju energetyki rozproszonej oraz energetyki 
lokalnej. Energetyka rozproszona to najprościej ujmując wytwarzanie energii z uży-
ciem rozproszonych, lokalnych instalacji korzystających z surowców odnawialnych. 
Energetyka lokalna to cała koncepcja widoczna na poziomie kraju i Unie Europej-
skiej. W doktrynie wypracowano adekwatną jej definicję jako zjawiska polegającego 
na produkcji energii na szczeblu lokalnym, pochodzącej głównie z odnawialnych źró-
deł, w interesie lokalnych wspólnot, których celem jest przede wszystkim osiągnięcie 
względnej samodzielności energetycznej – w tym też pośrednio uniezależnienie się 
od dostaw energii2. Niezbędne jest więc pilne odejście od inwestowania w wielkoska-
lową energetykę opartą na konwencjonalnych paliwach na rzecz wsparcia rozwoju 
rozproszonych, lokalnych instalacji korzystających z surowców odnawialnych, inaczej 
zjawiska będą się pogłębiać i stworzą barierę dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego 
i gospodarczego Polski3, ale również całej planety. 

W niniejszym artykule przedstawię obowiązującą regulację prawną na poziomie 
gminy i województwa w zakresie kompetencji w sprawach energetycznych. Nie zo-
staną podjęte zagadnienia dotyczące powiatu, ponieważ w opinii autorki, gmina i wo-
jewództwo są bardziej predysponowane i tam istnieje potrzeba największych zmian. 
Postaram się wykazać, że pewne zmiany są konieczne by stymulować zrównoważony 
rozwój obszarów lokalnych i całego kraju. Przedstawię postulaty de lege lata i de lege 
ferenda w regulacji prawnej gminy i województwa oraz propozycje działań pozapraw-
nych, które mają szansę zainicjować nawet większe zmiany niż te wywołane zmianami 
przepisów. 

2 M. Szyrski, Energetyka lokalna Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, s. 51.

3 J. Popczyk, Energetyka Rozproszona od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwo-
ju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, ,,Polski Klub Ekologiczny 
Okręg Mazowiecki”, Warszawa 2011, s. 6.
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1 . Gmina
Gmina wydaje się najbardziej kwalifikowana do zaangażowania w energetykę ze 

wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W koncepcji energetyki lokalnej, czyli 
budowanej od dołu to właśnie energetyka budowana od obywatela jest kluczem do 
rozwoju odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE). Gmina jako jednostka samorzą-
du terytorialnego najbliższa obywatelowi powinna umożliwić rozwój tej energetyki. 
Podobne założenie przyjął ustawodawca. Analizując kompetencje i zadania gminy 
w prawie polskim, można zauważyć, że ustawodawca najczęściej odwołuje się właśnie 
do gminy.

1 .1 . Regulacja prawna uprawniająca gminę do podejmowania działań 
w zakresie energetyki 

Już w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4, w art. 7, który 
traktuje o zadaniach gminy, można odnaleźć literalne nawiązanie do zadań z zakresu 
energetyki. Ustawodawca do spraw własnych gminy zaliczył zaopatrzenie w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz. Należy jednak już w tym miejscu zaznaczyć, że w kom-
petencji gminy nie leży zaopatrywanie w paliwa, tylko de facto planowanie takiego 
zaopatrywania uwzględniając plany przedsiębiorstw energetycznych działających na 
jej terytorium5. Uszczegółowienie zadań gminy z zakresie energetyki nastąpiło w usta-
wie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne6 (dalej: prawo energetyczne). Już 
w niej, w art. 18, uszczegółowiono, że w ramach zadania wskazanego w powołanej wy-
żej ustawie gmina ma w kompetencji planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Do zadań własnych gminy 
związanych z energetyką przypisano również takie czynności takie jak:

 – planowanie i finansowanie oświetlenia na terenie gminy;
 – planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy;
 – ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogene-

racji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodni-
czych na obszarze gminy.

Ponadto, w prawie energetycznym przypisano gminie również obowiązek redy-
strybuowania dodatku energetycznego. Gmina musi określić wzór wniosku o taki 
dodatek, złożyć wniosek o fundusze, a następnie wypłacić beneficjentom określoną 

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.
5 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Gołębiowska (red.), Piotr Benedykt Zientarski (red.), Funkcjo-

nowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Warszawa 2016, s. 170–171. 
6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.
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kwotę. Jest to racjonalne z racji faktu powiązania tego dodatku z dodatkiem mieszka-
niowym7, ale również pozostawia gminie pewne kompetencje w zakresie walki z ubó-
stwem energetycznym na jej terytorium. W ramach analizowania możliwości dzia-
łania gminy, warto zasygnalizować przywoływaną w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii8 (dalej: ustawa OZE) możliwość partycypacji gminy 
w klastrze bądź spółdzielni energetycznej. 

Jak można wywnioskować z powyżej przywołanych przepisów gmina ma szerokie 
kompetencje planistyczne. Warto omówić rodzaje dokumentów przyjmowanych przez 
gminę z naciskiem na fakultatywność bądź obligatoryjność ich przyjęcia przez organy 
gminy. Są to trzy rodzaje dokumentów: 

 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takie-
go planu – kierunki rozwoju gminy zawarte w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 – Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe lub Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;
 – Gminny Programy Ochrony Środowiska;
 – Stanowisko ws. Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są dokumentami uchwalany-
mi na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym9, a jego uchwalenie należy do zadań własnych gminy. W planie usta-
lone zostaje przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
określone są sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, a jego forma jest 
ściśle określona przez prawo. Studium z kolei określa politykę przestrzenną gminy, 
w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego i co warte zaznaczenia – jest 
wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu planu10, wynika to z faktu, że studium 
nie jest de facto aktem prawa miejscowego, a pewnym preludium do wydania planu. 
Gmina ma realizować przedstawione wyżej zadania zgodnie z tymi dokumentami. 
Problemem jednak jest fakt, że zgodnie z danymi z 2017 roku ponad 50% gmin nie 
miało uchwalonego takiego planu, a te, które miały bardzo często nie spełniały po-

7 M. Gutowski, K. Smagieł, Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11s, wyd. II, (red.) Z. Mu-
ras, M. Swora, Warszawa 2016, art. 5(d), LEX Internetowy System Prawny [data dostępu: 06.01.2021].

8 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.
9 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293 ze zm. 
10 P. Orzech, M. Stefaniuk, Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12–72, wyd. II, (red.) Z. Mu-

ras, M. Swora, Warszawa 2016, art. 18, LEX Internetowy System Prawny [data dostępu: 06.01.2021].
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stawionych wymagań. Spełniały rolę atrapy spełniającej nałożony obowiązek i nie 
wpływały na zagospodarowanie przestrzenne11. 

Kolejne dwa dokumenty są o wiele ważniejsze z punktu widzenia sytuacji ener-
getycznej gminy. Projekt założeń uchwala organ jednoosobowy, jakim jest wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje go minimum raz 
na 3 lata. Wójt przy opracowaniu go musi ściśle współpracować z przedsiębiorstwa-
mi energetycznymi na terenie gminy. Gdy okaże się, że plany przedsiębiorstw nie są 
w stanie zapewnić zaopatrzenia na terenie gminy, rada gminy musi uchwalić plan 
zaopatrzenia. Może w celu możliwości jego realizacji zawierać z przedsiębiorstwami 
umowy. Wynika z tego, że plan nie ma charakteru wiążącego dla tych przedsiębiorstw 
i jest aktem wewnętrznym dla organów gminy12. Nie jest przez to mniej ważny, zapew-
nia on współpracę, harmonizację i zmusza gminy do podjęcia stosownych działań. 

Kolejnym dokumentem, którego opracowaniem powinny się zająć gminy jest Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny obejmujący swoim zasię-
giem terytorium gminy. Ma on na celu zhierarchizowanie i uporządkowanie działań 
gminy podejmowanych w zakresie redukcji emisji i poprawy efektywności energe-
tycznej. Dlatego też w takim dokumencie gmina powinna określić stan na moment 
uchwalania aktu, tendencje rozwoju, działania na przyszłość i w końcu źródła finan-
sowania wskazanych działań13. Dokument ten tym szczególnie różni się od pozosta-
łych, że nie ma swojego umocowania w prawie polskim. Wymaganie posiadania go 
powstało w 2014 roku na poziomie prawa unijnego w związku z dystrybuowaniem 
funduszy w okresie budżetowym 2014–2020. Uzyskanie funduszy było uzależnione 
od takiego planu i było możliwe uzyskanie dofinansowania na stworzenie go. Do 2017 
plan taki stworzyło ok. 40% gmin, a niewielka ich część wywiązała się z obowiązku 
aktualizacji takiego planu14. 

Gminny program ochrony środowiska jest uchwalany przez radę gminy, zgodnie 
z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: Prawo 
Ochrony Środowiska)15. Nie jest to ściśle ukonkretyzowany akt planowania, ma cha-
rakter pewnego konglomeratu różnych działań. Jego głównym celem jest ochrona 

11 P. Fogel, Metody tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o dokumenty sporządzane przez gminy, 
„Urban Development Issues” 2020, 66, s. 111, 114. 

12 K. Niedzielska, Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako zadanie gminy, „Rocz-
niki Nauk Prawnych” 4, s. 139–140. 

13 E. Pietrzyk-Sokulska, M. Smol, Ł. Lelek, M. Cholewa, Plan gospodarki niskoemisyjnej jako element 
zrównoważonego rozwoju gmin, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk” rok 2016, nr 92, s. 226.

14 A. Dyląg, A. Kassenberg, W. Szymalski, Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu i rekomen-
dacje do rozwoju, Instytut na rzecz ekorozwoju, Warszawa 2019, s. 87.

15 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.
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środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ma on niejako porządkować 
działania i zapewniać ogólną spójność. Gminne programy powinny w szczególno-
ści uwzględniać zróżnicowanie fizjograficzne i przyrodnicze poszczególnych części 
kraju16. Wydaje się to więc ciekawy dokument, który mógłby dawać wystarczająco 
elastyczne możliwości, by każda gmina mogła zgodnie ze swoimi wymaganiami usys-
tematyzować swoje działania z innych dokumentów, zgodnie z dokumentami wyższe-
go szczebla. Nie ma on jednak obowiązku aktualizacji i konkretnego okresu na jaki 
powinien zostać uchwalony. 

Ostatni z wymienionych dokumentów ma de facto formę postanowienia i jest sta-
nowiskiem do dokumentu tworzonego przez samorząd województwa na podstawie 
art. 91 Prawa Ochrony Środowiska – Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza. 
Jest to przykład podjęcia działań na rzecz wypełniania obowiązków, ale naruszający 
aspekt komunikacji między szczeblami administracji. Mianowicie, w obecnie obowią-
zującym stanie prawnym ustalono miesięczny termin na zajęcie takiego stanowiska. 
Jeśli zostanie on przekroczony – uznaje się akceptację przedstawionego planu17. 

1 .2 . Możliwości zmiany regulacji prawnej i podjęcia innych działań 

W świetle przedstawionych przepisów warto skupić się na zmianach w prawie, 
jakie powinny zostać zastosowane w celu realizacji nałożonych na gminę obowiąz-
ków oraz możliwości rozszerzenia ich działania. W tym miejscu chciałabym jednak 
dokonać pewnego podziału na zmiany gwarantujące minimum partycypacji gminy 
w transformacji energetycznej i rozwijaniu energetyki lokalnej oraz na zmiany, które 
będą korzystnie kształtowały zarówno postawę gminy, jak i jej możliwości działania 
w zakresie energetyki. 

Zaczynając od zmian gwarantujących minimum partycypacji gmin, podstawą jest 
nowelizacja i usankcjonowanie obowiązków planistycznych gmin. Warto na początek 
przedstawić krótką analizę czynników, które wpływają na niechęć gmin do uchwalania 
dokumentów planistycznych. Główny czynnik to takie ukształtowanie przepisów, któ-
re pozwala na uniknięcie tworzenia planów. Ponadto warto wyróżnić zwiększanie się 
poziomu zadłużenia gmin w związku z nieodpowiednim uchwalaniem planów doty-
czących zagospodarowania przestrzennego. Gminy często nie mają wyraźnych korzy-
ści finansowych z tworzenia takich planów, a w związku z faktem, że samo tworzenie 
ich jest czasochłonne i kosztowne, potęguje to chęć uniknięcia realizacji obowiąz-
ków. Na koniec warto wyróżnić fakt, że w wielu sferach decyzyjność leży po stronie 

16 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2019, art. 17, LEX Interneto-
wy System Prawny [data dostępu: 06.01.2021].

17 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2019, art. 91, LEX Interneto-
wy System Prawny [data dostępu: 06.01.2021].
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państwa i możliwości planistyczne gmin są ograniczone18. Jeśli chodzi o techniczne 
trudności, dużym problemem jest brak aktualności dokumentów oraz uchwalanie ich 
niezależnie od siebie. Palący jest również bak aktualnych danych i uchwalanie planów 
używając informacji obejmujących 2–3 lata wstecz. Podobnie dane z GUS dotyczące 
charakterystyki gmin pod kątem wymagań przedstawianych przez Plany Gospodar-
ki Niskoemisyjnej bywają niespójne przez co ich usystematyzowanie wydaje się być 
niemożliwe.

Gmina może jednak uzyskać wiele korzyści ze skrupulatnego wypełnienia swoich 
obowiązków planistycznych. Jednym z głównych jest możliwość stwarzania warun-
ków do inwestowania w energetykę obywatelską zarówno w formule indywidualnej, 
jak i zbiorowej. Na przykład poprzez ustanawianie zakazów lub odpowiednie kształ-
towanie przepisów i zdobywanie tym samym dofinansowań. Gmina może również 
wchodzić w przydatną interakcję z przedsiębiorstwami działającymi na jej terenie, co 
może skutkować powoływaniem spółdzielni i klastrów. Warto jednak zauważyć, że 
przedsiębiorstwa powinny uzyskać większy wpływ na tworzenie wspominanych do-
kumentów. Gmina może wpływać na funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa, więc 
na zasadzie wzajemności powinno się zwiększyć rolę przedsiębiorstw energetycznych 
w tworzeniu planów przez gminę19.

Wreszcie obowiązki planistyczne gmin powinny być lepiej kontrolowane i usank-
cjonowane. Sankcja w postaci utracenia prawa głosu co do akceptacji Wojewódzkiego 
Programu Ochrony Środowiska, jak widać w praktyce, jest dalece niewystarczająca 
do zaktywizowania gmin. W mojej opinii kontrola takich planów powinna przypaść 
specjalnym zespołom tworzonym na poziomie województwa, co opiszę niżej. Powinny 
ponadto zostać stworzone specjalne fundusze, które pomogą gminom sprostać stawia-
nym przed nim zadaniom oraz szereg szkoleń, które wytłumaczą metodykę pracy przy 
tworzeniu dokumentów planistycznych i ich znaczenie. W świetle powyższej krót-
kiej analizy, uważam, że również korzystne byłoby stworzenie wytycznych co do po-
wiązania tworzonych dokumentów planistycznych. Pozwoli to gminom rozeznać się 
w pełnym zakresie informacji potrzebnych do dokumentów i zdiagnozować wspólne 
spektra między konkretnymi planami. Pozwoli to zwiększyć efektywność pracy gmin, 
ale też ujednolici plany i pozwoli na rzeczywiste wykonywanie założonych działań. 
Wreszcie powinna zostać ustanowiona sankcja, która zmusi gminy, którym nie pomo-
gą powyższe działania do wywiązania się z nałożonych obowiązków. Mogłaby to być 
na przykład sankcja finansowa związana z dystrybucją środków na realizację zadań 
własnych lub sankcja związana z ograniczeniem kontroli gminy nad jej terytorium. 

18 A. Dyląg, A. Kassenberg, W. Szymalski, Energetyka obywatelska…, op. cit. s. 87.
19 K. Ziemski, Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, Po-

znań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012, s. 40. 
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W tym momencie chciałabym krótko omówić możliwości rozszerzenia kompe-
tencji i działań gmin. Pierwszy krok to powyższe zobligowanie gmin do rzetelnego 
stworzenia dokumentów planistycznych, wykonanie takiej analizy to pewien asumpt 
do dostrzeżenia korzyści i zmiany postawy władz gminy. Każda gmina może reali-
zować swoją partycypację w lokalnej społeczności energetycznej na kilka sposobów. 
Może tworzyć zakłady budżetowe, czy spółki prawa handlowego (spółki komunal-
ne). Należy jednak stwierdzić, że największa odpowiedzialność przypada zakładom 
energetycznym, jako profesjonalnym jednostkom, które mają większe możliwości niż 
samorząd gminy. Warto byłoby więc umożliwić gminom większe działania w zakresie 
tworzenia energii z OZE na swoje własne potrzeby, nie tylko prawnie to umożliwiając, 
ale też tworząc dodatkowe korzyści dla gmin, które się na to zdecydują – przynajmniej 
w początkowej fazie realizacji takich projektów, kiedy ponoszone są największe kosz-
ty. Wymagałoby to stworzenia oddzielnego bytu prawnego przeznaczonego tylko dla 
jednostek samorządu terytorialnego lub dostosowania np. przepisów dotyczących kla-
strów pod konkretny poziom porozumienia skierowany tylko do gmin, które zużywają 
całość energii tylko na swoje własne potrzeby. 

Pasująca do powyższego pomysłu wydaje się koncepcja gminy samowystarczal-
nej energetycznie. Można byłoby stworzyć legalną definicję takiego pojęcia i system 
wsparcia prawnego w celu osiągnięcia takiej samowystarczalności. Czym jednak jest 
taka gmina? Wskażę kilka cech, które pojawiają się w doktrynie, gdy mowa o takim 
zjawisku. Jest to gmina uniezależniona od zewnętrznych dostaw energii w całości lub 
części, której: 

 – na terenie wytwarza się więcej energii niż wynosi jej sumaryczne zapotrzebo-
wanie;

 – energia wytworzona lokalnie jest wykorzystana lokalnie;
 – energia cieplna pokrywa minimum 50% zapotrzebowania;
 – generowanie energii odbywa się tylko i wyłącznie w OZE20. 

Jest to pewien model do którego warto zachęcić gminy, powinien stać się on celem 
w dokumentach planistycznych i następnie rzeczywistych działaniach gmin. 

Ostatnim punktem jest możliwość przewidzenia benefitów dla gmin przystępu-
jących do zrzeszeń gmin w celach klimatycznych. Być może powinno to być wspar-
cie celowe dla polskich typów takich organizacji. Jednak wsparcie grupowania gmin 
w celu wymiany doświadczeń może być kluczem do stworzenia forum aktywizującego 
polską energetykę lokalną. Przykładem takich organizacji są Stowarzyszenie Gmin 

20 P. Kolasa, Ważna rola samorządu w polityce energetycznej kraju, „Nowa Energia” 2018, nr 2(62), s. 42. 
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Polska Sieć „Energie Cités”21 powiązane w pewnym stopniu z globalnym Porozumie-
niem Burmistrzów (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy)22. 

2 . Województwo 
Województwo dysponuje zupełnie innymi uwarunkowaniami obszarowymi 

i kompetencyjnymi niż gmina. Po pierwsze obejmuje w zakresie swojego terytorium 
znaczącą liczbę gmin, na jedno województwo przypada od 71 do nawet 314 gmin. 
Ponadto obejmuje o wiele większe terytorium niż przeciętna gmina. Pozwala to na 
szersze spojrzenie na energetykę lokalną, która może być aktywnie urzeczywistniana 
na niższych szczeblach. Ponadto ma większe szanse prowadzenia dialogu z państwem, 
czy nawet sąsiednimi gminami poza granicami kraju. Ma też większe możliwości gro-
madzenia statystyk i wyciągania dalej idących wniosków niż pojedyncze gminy. 

2 .1 . Regulacja prawna uprawniająca województwo do podejmowania działań 
w zakresie energetyki 

Należy wyjść od tego, że w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. samorząd wojewódz-
twa23, nie wymieniono literalnie zadań związanych z energetyką. W art. 14, gdzie 
opisano zadania samorządu województwa odnaleźć jednak można zadania z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zapewniania bezpieczeństwa 
publicznego. Każde z tych zadań z sukcesem możemy powiązać z ideą zapewniania 
energetyki lokalnej. Nie trzeba jednak interpretować rozszerzająco kompetencji przy-
pisanych samorządowi województwa, ponieważ w prawie energetycznym, w art. 17 li-
teralnie wskazano, że samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia 
w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w ustawie oraz 
zapewnianiu zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetycz-
ną państwa. Kompetencja ta może być uznawana za mniejszą nawet niż ta przypisana 
gminie, zwłaszcza, że polega ona na opiniowaniu planów stworzonych przez gminy, 
a wydawane opinie są niewiążące. Warto jednak zwrócić uwagę, że do wyłącznej wła-
ściwości sejmiku województwa w dziedzinie planowania należą sprawy uchwalania 
strategii rozwoju województwa, uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz uchwalania budżetu województwa. Wszystkie te kompetencje łączą się z tworze-
niem gminnych planów i mogą na nie wpływać24. 

21 http://www.pnec.org.pl/pl/stowarzyszenie/o-nas [data dostępu: 07.01.2021].
22 https://www.covenantofmayors.eu/ [data dostępu: 07.01.2021].
23 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. samorząd województwa t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.
24 P. Orzech, M. Stefaniuk, Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12–72, wyd. II, (red.) Z. Mu-

ras, M. Swora, Warszawa 2016, art. 17, LEX Internetowy System Prawny [data dostępu: 6.01.2021].
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Podobnie jak w gminie, na poziomie wojewódzkim również istnieje obowiązek 
utworzenia programu ochrony środowiska. Działa on na podobnych zasadach, z tym, 
że na poziomie województwa dokument taki musi być bardziej obszerny i uwzględ-
niać sytuację na całym terytorium województwa zgodnie z uwarunkowaniami terenu. 
Ponadto opiniowany jest on przez ministra właściwego do spraw klimatu. 

Samorząd województwa ma też w określonych sytuacjach, gdy poziom zanie-
czyszczenia powietrza przekracza ustalone prawem normy, obowiązek utworzenia 
Wojewódzkiego programu ochrony powietrza określonego we wspominanym art. 91 
Prawa Ochrony Środowiska. Taki program ma mieć na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Jego wyma-
gania szczegółowo określa ustawa i dokument ten ma zawierać szczegółowe szacunki, 
na przykład w zakresie kosztów działań naprawczych. Ponadto przyznaje się rządowi 
województwa kompetencję monitorowania realizacji zadań przez podmioty i organy 
wskazane w programie ochrony powietrza oraz w planie krótkoterminowych działań 
naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym.

Analizując działania na poziomie województwa nie sposób nie wspomnieć o Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Fundusz). Ich 
funkcjonowanie zostało szerzej opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2010 roku25. Jednym z głównych celów Funduszu jest tworzenie programów 
obejmujących konkretne województwa. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów 
aktywizowania województw i pojedynczych jednostek do działania w zakresie ochro-
ny środowiska. Realizują one takie programy, jak Moja Woda (Poznań)26, czy Czyste 
Powietrze (Lublin)27. 

Jednak nie tylko Fundusz tworzy programy angażujące się w ochronę środowiska. 
Również województwa mogą tworzyć takie programy, często we współpracy z inny-
mi jednostkami samorządu terytorialnego. Dobrym przykładem takiego działania 
jest Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”28 łączący województwo 
małopolskie, kilkadziesiąt gmin, kilka instytutów, a nawet Ministerstwo Środowiska 
Republiki Czeskiej. Jest to duży program obejmujący aspekty międzynarodowe i dia-
gnozujący potrzebę działań na rzecz województw i gmin. Inne przykłady takich pro-
gramów to np. „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 
dla Województwa Mazowieckiego” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

25 Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.).

26 https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ [data dostępu: 9.01.2021].
27 http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html [data dostępu: 9.01.2021].
28 https://powietrze.malopolska.pl/life/ [data dostępu: 09.01.2021].
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do projektu Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Województwa Mazowieckiego”29, czy realizowany z funduszy europejskich Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–202030. Programy tworzo-
ne na poziomie województwa wydają się wartościowym dodatkiem do ich obowiąz-
ków uregulowanych w ustawie i pokazują, że istnieje chęć większej partycypacji woje-
wództwa w zarządzaniu energią elektryczną na ich terytorium. Państwo powinno więc 
umożliwić szersze działania w tym zakresie dokonując koniecznych zmian w prawie. 

2 .2 . Możliwości zmiany regulacji prawnej i podjęcia innych działań 

Kompetencje zawarte w prawie dla organów na szczeblu wojewódzkim nie są sze-
rokie. Patrząc na aktywne działania wielu województw, można byłoby stwierdzić, że 
mimo braku kompetencji prawnych, samorządy zdają sobie sprawę z wagi energetyki 
lokalnej i starają się działać w zakresie pozostałych swoich zadań. Jest to w pewnym 
zakresie korzystne, ponieważ sytuacja tzw. niedoregulowania będzie w tym przypad-
ku bardziej korzystna, niż zbyt wiele ograniczających przepisów prawnych. Mimo to, 
wydaje się, że można byłoby wskazać kilka obszarów, w których ustawodawca powi-
nien podjąć działania w celu zwiększenia kompetencji tych organów i zainicjowania 
szerszej współpracy między nimi. 

Obecne kompetencje samorządu województwa to zadania planistyczne oraz kon-
trola nad działaniami podejmowanymi na szczeblu gminnym. Można byłoby jed-
nak zmienić regulację prawną w taki sposób, by jednocześnie usprawnić działania 
organów na poziomie województwa, jak i wypełnianie obowiązków przez gminy. 
Wymagałoby to stworzenia przy każdym województwie zespołu ekspertów z zakresu 
energetyki i klimatu. Tacy eksperci powinni zajmować się zadaniami przypisanymi 
samorządowi województwa, ale też podejmować zadania na rzecz gmin. Powinni or-
ganizować dedykowane okresowe szkolenia, które wyjaśnią delegatom z gmin zawi-
łości tworzenia dokumentów planistycznych i przedstawią możliwości dostosowane 
go konkretnych warunków panujących w województwie. Ponadto, zespoły takie po-
winny zajmować się kontrolą działań podejmowanych przez gminy w ramach zadań 
im przypisanych i zapewniać wsparcie każdej gminie, która o wystąpi o pomoc lub 
nie stworzy odpowiednich planów w wyznaczonym terminie. Obecnie można zaob-
serwować istnienie różnych zespołów, np.:

29 Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego 
https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/143/1/660.pdf [data 
dostępu: 09.01.2021].

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 https://www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl/media/70605/SZOOP_RPO_WSL_2014_2020_v_15_0.pdf [data dostępu: 
09.01.2021].
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 – Wojewódzki Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Wojewodzie War-
mińsko-Mazurskim;

 – Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju i energii Komitetu Monitorują-
cego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014–2020;

 – Grupa robocza ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na 
terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego;

 – Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki w Krakowie. 

Zespoły takie funkcjonują pod wieloma różnymi nazwami i mają szereg różnych 
obowiązków. Są powoływane np. w celu koordynowania prac związanych z wdraża-
niem działań dotyczących realizacji i rozwoju inwestycji z dziedziny efektywności 
energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji zużycia energii 
przy wykorzystaniu środków unijnych31. Jeśli są bardziej ukierunkowane jak krakow-
ska grupa to ich celem może być m.in. przegląd możliwości finansowania programów 
ochrony powietrza, przygotowanie poradnika dot. tworzenia programów czy opraco-
wanie zaleceń dotyczących zasad wsparcia energetyki źródeł odnawialnych32. Stworze-
nie ram prawnych funkcjonowania takich grup w każdym województwie może mieć 
pozytywne efekty takie jak dostosowanie finansowania, stworzenie forum współpracy 
między wszystkimi powołanymi grupami i rozszerzenie możliwości dialogu takiego 
forum z władzami na poziomie państwa. Wydaje się, że zacieśniona współpraca w gro-
nie ekspertów będzie miała pozytywne oddziaływanie zarówno w górę, jak i na niższe 
szczeble samorządu terytorialnego. 

Działania w zakresie aktywizacji województw do tworzenia programów nie wydają 
się konieczne, przynamniej prawne regulowanie tej kwestii. Być może państwo powin-
no zainwestować w szkolenia dla województw o zdobywaniu środków na tworzenie 
takich projektów, ale w przypadku stworzenia forum złożonego z ekspertów nie wyda-
je się to koniecznym działaniem, ponieważ każde województwo będzie miało dostęp 
do dobrych praktyk i informacji od innych jednostek samorządu w kraju. 

31 Regulamin pracy grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na te-
renie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, dostęp: https://www.subregion-polnocny.pl/
wp-content/uploads/2020/06/za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-do-uchwa%C5%82y-24.2020_regula-
min.pdf [data dostępu: 07.01.2021].

32 Cele grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, dostęp: https://sdr.gdos.gov.pl/SitePages/
OPIE.aspx, [data dostępu: 07.01.2021].
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Zakończenie

Podsumowując warto wskazać, że zarówno gminy, jak i województwa mają głów-
nie zadania planistyczne. Gmina wykazuje cechy, które sprawiają, że jest najlepiej 
predysponowana do wykonywania większości zadań z zakresu energetyki lokalnej, co 
zostało również wykazane przy tworzeniu regulacji prawnej. Gmina wykonuje wiele 
zadań z zakresu energetyki, dystrybuuje środki w ramach dodatku energetycznego 
i ma obowiązek tworzenia wielu dokumentów planistycznych związanych z rozwojem 
odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i zaopatrzeniem w paliwa. Ma też 
kompetencje opiniotwórcze względem dokumentów tworzonych na wyższych szcze-
blach samorządu terytorialnego. Poza zadaniami, ustawodawca też zadbał o umoż-
liwienie gminom oddziaływania na przedsiębiorstwa energetyczne i podejmowania 
działań w ramach różnych form grupowania się. 

Samorząd województwa ma większy zakres terytorialny i więcej obszarów działa-
nia. Kompetencje ma jednak nawet mniejsze od gmin. Są to głównie działania plani-
styczne i kontrolne względem założeń tworzonych na niższych szczeblach samorządu. 
Tworzone plany powinny być bardziej rozbudowane i uwzględniać warunki lokalne. 
Samorządy województwa podejmują jednak wiele innych działań, które nie są im 
nakazane prawem, takie jak tworzenie programów i funduszy w zakresie energetyki 
i ochrony środowiska oraz tworzenie grup i zespołów zajmujących się rozwojem tych 
tematów z określonymi obszarami działania. 

W zakresie proponowanych wniosków autorka postuluje rozszerzenie kompetencji 
gmin, oraz niewielkie zmiany regulacyjne na poziomie województw. Największym 
problemem gmin jest niewypełnianie obowiązków planistycznych. Gminy powinny 
zostać w pierwszej kolejności zachęcone, a jeśli to nie przyniesie skutków – zmuszo-
ne do wypełniania tych obowiązków. Jest wiele działań jakie państwo może podjąć 
w celu ułatwienia gminom wykonania stawianych przed nimi zadań m.in. Szkolenia, 
pomoc finansowa, zapewnienie pomocy ekspertów, usystematyzowanie katalogu za-
dań i wspólnych obszarów w wymaganych dokumentach. Uważam, że to tworzone na 
poziomie województwa specjalne zespoły czy też grupy powinny zająć się zapewnia-
niem takiego wsparcia i kontrolą wykonywania, a w przypadku braku jakiegokolwiek 
działania nakładaniem sankcji. Grupa ekspertów mająca szerokie kompetencje, wie-
dzę i możliwości, w tym możliwości współpracy i wymiany doświadczeń, ma szan-
sę odmienić oblicze polskiej energetyki lokalnej. Wymagałoby to jednak niewielkiej 
zmiany w prawie, która zagwarantowałaby funkcjonowanie takich grup i określiła ich 
podstawowe zadania i proponowane sposoby finansowania. 

Województw nie trzeba szczególnie zachęcać do działań, a powyższe kroki mogą 
okazać się wystarczające do stymulacji ich aktywności. Gminy jednak mają wiele kom-
petencji, z których często nie korzystają. Dlatego też autorka postuluje utworzenie 
definicji gminy samowystarczalnej energetycznie i zachęcanie gmin do dążenia do 
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takiego modelu. Ponadto, warto byłoby wpływać na gminy by chciały dołączać do 
regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych organizacji. Gminy mają bardzo 
wiele możliwości działania, które można rozwijać, ale największym priorytetem jest 
zachęcenie gmin do korzystania z nich i wskazania korzyści uczestnictwa w transfor-
macji energetycznej. Wydaje się, że na początek takie działania powinny wystarczyć. 
Wraz z rozwojem aktywnych postaw w jednostkach samorządu terytorialnego pojawią 
się nowe wyzwania regulacyjne związane z praktycznym korzystaniem z przepisów, 
jednak obecny etap wydaje się kluczowy by mogło to nastąpić.
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Rozdział 4  
,,Posiadanie komunalne” jako składnik  

mienia komunalnego i szczególny rodzaj posiadania

„Communal ownership” as a component  
of communal property and a special type of ownership

Katarzyna Czerwińska-Koral1

Streszczenie
Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w mienie, aby zapewnić im samo-

dzielność prawną oraz aby mogły realizować nałożone na nich zadania. Celem rozdziału jest 
w pierwszej kolejności wykazanie, że posiadanie jest składnikiem mienia jednostek samorządu 
terytorialnego (mienia komunalnego). Drugim celem jest scharakteryzowanie posiadania jednostek 
samorządu terytorialnego poprzez wskazanie jego specyficznych cech wynikających z funkcji same-
go samorządu. Oznacza to odniesienie się do podmiotowości publicznoprawnej i cywilnoprawnej 
jednostek samorządu terytorialnego oraz zróżnicowania podmiotowego posiadania komunalnego 
wynikającego m.in. z różnorodności zadań przydzielonych gminom, powiatom i województwom.

Słowa kluczowe: posiadanie, samorząd terytorialny, mienie komunalne, zdolność posesoryjna, 
orzecznictwo.

Summary
Local government units were equipped with property to ensure their legal independence and to be 

able to carry out the tasks assigned to them. The aim of the article is, in the first place, to show that 
ownership is a component of the property of local government units (municipal property). The sec-
ond goal is to characterize the ownership of local government units by indicating its specific features 
resulting from the functions of the local government itself. This means referring to the public and civil 
law subjectivity of local government units and the subjective differentiation of municipal ownership 
resulting from, inter alia, from the variety of tasks assigned to communes, counties and provinces. 

Keywords: possession, local government, municipal property, property capacity, jurisprudence.

1 Adiunkt w Zakładzie Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; sędzia sądu rejonowego, ORCID: 0000-0001-9079-5297.
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Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w mienie (art. 165 ust. 1 

Konstytucji RP, art. 44 k.c.), które jest niezbędne jednostkom samorządu terytorial-
nego do wykonywania ich zadań. Mienie to jest określane mieniem komunalnym2. 

Tematyka mienia komunalnego nie stanowi żadnego novum w literaturze. Była już 
podejmowana3, jednakże kwestią samego posiadania zajmowano się jedynie przestan-
kowo4. Innowacją niniejszego rozdziału jest odmienne ujęcie tematyki posiadania, to 
jest ujęcie z perspektywy mienia komunalnego – jako składnika mienia komunalnego. 
Celem rozdziału jest po pierwsze wykazanie, że posiadanie może być składnikiem 
mienia komunalnego oraz – po drugie – zwrócenie uwagi na jego szczególne cechy 
jako posiadania komunalnego. 

1 . Posiadanie jako składnik mienia komunalnego
Jak wynika z art. 44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W sto-

sunku do mienia komunalnego potwierdzają to poszczególne ustawy samorządowe. 
I tak, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do po-
szczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, 
w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 dnia marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym5), własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiato-
we osoby prawne (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie po-
wiatu6), mienie należące do województwa albo wojewódzkich osób prawnych (art. 47 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa7). 

2 W literaturze spotykamy się również z określeniem „mienie samorządowe” lub „mienie jednostek sa-
morządu terytorialnego” – zob. B, Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019, s. 464 oraz J. Ja-
goda, Mienie samorządowe, Warszawa 2019, s. 17–22.

3 Przykładowo: T. Dybowski, Mienie komunalne, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2; J. Jagoda, 
D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008; L. Rajca, Gmina 
jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia, Warszawa 2001; G. Cern, Mienie komunalne 
a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019; J. Jagoda, Mienie samorządowe, 
op. cit.

4 Zob. M. Stańko, Zasiedzenie nieruchomości przez gminę i inne komunalne osoby prawne, „Rejent” 1994, 
nr 6; B. J. Kowalczyk, Zasiedzenie nieruchomość przez gminę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 
– wybrane problemy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV.

5 T. j.: Dz. U. 2020, poz. 713.
6 T. j.: Dz. U. 2020, poz. 920.
7 T. j.: Dz. U. 2020, poz. 1668.
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Uznaje się, że mienie jest zbiorczą nazwą ogółu podmiotowych praw majątkowych 
(bezwzględnych i względnych), tak cywilnych, jak i pozostałych; jest pojęciem nad-
rzędnym (ogólnym) wobec poszczególnych praw majątkowych.8

W świetle powyższego zasadne wydaje się pytanie, czy w skład mienia komunal-
nego wchodzi posiadanie?

Wypada rozpocząć od tego, że zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem rzeczy jest za-
równo ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto 
nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne 
prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Biorąc pod uwagę treść przywołanego przypisu i jednolite stanowisko judykatu-
ry9, jak również przeważający pogląd doktryny traktujący posiadanie jedynie jako 
stan faktyczny, a nie jako prawo podmiotowe10, należałoby przyjąć, że posiadanie nie 
wchodzi w zakres pojęcia majątkowego, a w konsekwencji – nie mieści się w pojęciu 
mienia11. 

Nie mniej jednak posiadanie ma jednak wartość majątkową, ponieważ powiązane 
są z nim skutki prawne o charakterze majątkowym12. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
uchwały składu siedmiu sędziów z 31 marca 1993 roku13 zwrócił uwagę na to, że 
z posiadaniem są związane pewne skutki, a to: możliwość nabycia własności (art. 169 
k.c., art. 172 k.c., art. 231 § 1 k.c.) i korzystania z rzeczy w sposób odpowiadający 
uprawnieniom właścicielskim (art. 224 § 1 k.c.), posiadaczowi przysługuje roszczenie 
o zwrot poczynionych nakładów (art. 226 § 1 k.c.), posiadane rzeczy mogą stanowić 
przedmiot stosunków obligacyjnych (np. najmu czy dzierżawy), z posiadania płynie 

8 M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–453 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 20; T. Dybow-
ski, Mienie komunalne, op. cit., s. 3 i n.; WSA w Krakowie w wyroku z dnia 22 czerwca 2017r., II SA/
Kr 543/17, Legalis nr 1664640, uznał, że mieniem są prawa majątkowe, których wartość może być 
wyrażona w pieniądzu.

9 Np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1958r, 1 CO 3/58, OSN 1959, nr IV, poz. 106; 
z dnia 15 listopada 1968 r., III CZP 101/68, OSNCP 1969, nr 9, poz. 153; odmiennie w wyroku z dnia 
25 kwietnia 1961 r., 4 CR 88/61, OSPiKA 1963, nr 1, poz. 2, gdzie Sąd Najwyższy wskazał, że posia-
daczowi przysługuje odpowiednie prawo podmiotowe. 

10 M.in.: J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1963, s. 64 i n; W. Czachórski, Pojęcie i treść po-
siadania według obowiązującego prawa cywilnego, „Nowe Prawo” 1957, nr 5, s. 21 i n.; Z.K. Nowakow-
ski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969, s. 241. Odmiennie – A. Stelmachowski, Istota 
i funkcja posiadania, Warszawa 1958, s. 58, według którego posiadanie jest prawem podmiotowym.

11 Tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2008 r. III SA/Wa 
1265/08, Legalis nr 261561.

12 A. Ochanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1956, s. 75 i n.; zob. również uchwały Sądu Naj-
wyższego z dnia 26 stycznia 1968 r., III CZP 100/67, OSNCP 1968, nr 8–9, poz. 134 i z dnia 15 listo-
pada 1968 r., III CZP 101/68, OSNCP 1969, nr 9, poz. 153 oraz uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 1/93, OSNCP 1993, nr 10, poz. 170.

13 III CZP 1/93, OSNCP 1993, nr 10, poz. 170.
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domniemanie własności (art. 341 k.c.), z posiadaniem związana jest odpowiedzialność 
odszkodowawcza (art. 431 k.c., art. 435 k.c., art. 436 k.c.), dopuszcza się dziedziczność 
posiadania14, a samo posiadanie pozostaje pod ochroną prawa (art. 342 k.c.). Z wska-
zanych przykładów wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że z posiadaniem łą-
czy się szereg skutków, które są istotne z punktu widzenia majątkowych interesów 
posiadacza15. 

Uznaje się zatem, że skoro posiadanie ma określoną wartość majątkową i jako 
takie jest „nośnikiem wartości materialnych”, zatem nie powinno być traktowane wy-
łącznie jako mienie (posiadanie) w znaczeniu ekonomicznym. Wiążące się z nimi 
uprawnienia majątkowe pozostają bowiem pod ochroną prawa16. Z tych względów 
wnioskuje się, że posiadanie stanowi składnik mienia i majątku (np. majątku wspól-
nego małżonków)17. 

Powyższe należy odnieść do mienia podmiotów publicznych. W postanowieniu 
z dnia 18 kwietnia 2019 roku18 Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że posiada-
nie jest składnikiem mienia Skarbu Państwa. W uzasadnieniu tego postanowienia 
wyjaśnił, że powszechnie przyjmuje się, że pojęciem mienia objęte są tylko prawa 
(aktywa) i dlatego do praw majątkowych zalicza się prawa rzeczowe, wierzytelności, 
prawa spadkowe (prawo dziedziczenia), prawa rodzinne o charakterze majątkowym 
(np. prawa majątkowe małżonków), prawa na dobrach niematerialnych o charakte-
rze majątkowym (np. majątkowe prawa autorskie), prawa majątkowe o charakterze 
bezwzględnym niedotyczące rzeczy (np. prawa górnicze). Jednakże do mienia należy 
zaliczyć także stany faktyczne w postaci posiadania i ekspektatywy prawa19. 

14 Zob. np.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1968 r., III CZP 100/67, OSNC 1968, nr 8–9, 
poz. 134, postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1999 r., I CKU 105/98, OSNC 1999, 
nr 11, poz. 197 i z dnia 16 listopada 2017r., V CSK 15/17, Legalis nr 1733718.

15 W wyroku z dnia 9 marca 2004 r. I CK 425/03, Legalis nr 70700, Sąd Najwyższy wskazał, że posiada-
nie gospodarstwa rolnego ma określoną wartość majątkową.

16 Tak też Sąd Najwyższy w wyrokach: z dnia 13 sierpnia 1971r., III CRN 248/71, OSPiKA 1973/2 
i z dnia 24 listopada 1976r. IV CR 70/76, OSNCP 1977/8, poz. 137 oraz w uchwałach: z dnia 8 czerw-
ca 1977r., III CZP 45/77, OSNCP 1978 nr 3, poz. 42 i z 31 marca 1993 r., III CZP 1/93, OSNC 1993 
nr 10, poz. 170.

17 J. Ignatowicz, System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowego, Wrocław – Warsza-
wa –Kraków – Gdańsk 1977, s. 868; S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 
2004, s. 143; Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1968 r., III CZP 100/67, OSNCP 8-9/68, 
poz. 134 i w uzasadnieniu powołanej wcześniej uchwały z 31 marca 1993 r., III CZP 1/93, OSNC 1993 
nr 10, poz. 170.

18 II CSK 183/18, Legalis nr 1898265. Zob. również K. Gondor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspek-
tatywy), Wrocław-Warszaw-Kraków 1968.

19 Tak też – w zakresie skutków karnych – Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 2003 r., III KK 
165/03 „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3, poz. 7, s. 8.



Rozdział 4: ,,Posiadanie komunalne" jako składnik mienia komunalnego…

57

Argumentów na uzasadnienie, że posiadanie jest składnikiem mienia komunalne-
go dodatkowo dostarczają przepisy ustaw samorządowych. Ustawodawca posługuje 
się tam bowiem nieostrymi z jurydycznego punktu widzenia sformułowaniami, jak 
np. „mienie należące do”, a nie mienie będące przedmiotem własności, użytkowania, 
dzierżawy itd.20. Takiego sformułowania użyto m.in. w art. 5 ust. 1–3 ustawy z 10 maja 
1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych21, które stanowiły podstawę do generalnego przeka-
zania gminie substancji majątkowej należącej do rad narodowych i terenowych orga-
nów administracji państwowej, w pojęciu mienia mieści się majątek będący we wła-
daniu wskazanych w tym przepisie poprzedników prawnych gminy z jakiegokolwiek 
tytułu bądź nawet bez tytułu prawnego, a więc również majątek będący przedmiotem 
posiadania. Uwagi te należy również odnieść odpowiednio do mienia powiatów oraz 
województw22. Byłoby zasadne przyjęcie poglądu, iż w pojęciu mienia w rozumieniu 
art. 5 ust. 1–3 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych mieszczą się składniki majątkowe będące we wła-
daniu wskazanych w tym przepisie poprzedników prawnych gminy z jakiegokolwiek 
tytułu bądź nawet bez tytułu prawnego, a więc również majątek będący przedmiotem 
posiadania23.

To, że posiadanie może być składnikiem mienia komunalnego potwierdzono rów-
nież w orzecznictwie odnoszącym się wprost do mienia komunalnego. Przykładowo 
Sąd Najwyższy wyroku z dnia 25 stycznia 1996 roku jednoznacznie przyznał, że gmina 
uzyskała zdolność nabycia samoistnego posiadania nieruchomości24.

Podobnie w literaturze coraz częściej przyznaje się, że posiadanie może być skład-
nikiem mienia komunalnego. Wskazuje się, że mieniem jest wszystko, co posiada 
podmiot prawa i z czego może korzystać w ramach podmiotowych prawa majątko-
wych. Mienie obejmuje zatem wszelkie rodzaje przedmiotów majątkowych i praw 
majątkowych oraz wszelkie prawne formy władania nimi25. Przysługiwanie lub posia-
danie przez podmiot mienia oznacza, że ma on możliwość korzystania z dóbr wcho-
dzących w jego skład w sposób uznany przez siebie za właściwy.26 Reprezentowany 

20 M. Stańko, Zasiedzenie nieruchomości…, op. cit., s. 50.
21 Dz.U. z 1990, nr 32, poz. 191 ze zm. 
22 J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem…, op. cit., s. 21–22.
23 M. Stańko, Zasiedzenie nieruchomości…, op. cit., s. 55.
24 I CRN 242/96, Legalis nr 527909.
25 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989, wyd. 2, s. 9–10.
26 Z. Czarnik, Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa, Lublin 2000, s. 14.
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jest także pogląd, że posiadanie można zaliczyć do kategorii praw majątkowych sensu 
largo27. 

Wnioskować zatem można, że terminy „mienie komunalne” lub „własność ko-
munalna” w szerokim tego słowa znaczeniu jest nie tylko pojęciem prawnym, ale 
i kategorią ekonomiczną. Tym samym w ekonomicznym sensie właścicielem jest ten, 
kto faktycznie mieniem dysponuje w swoim interesie i nie ma znaczenia w jaką postać 
prawną to dysponowanie jest obleczone28. 

2 . Zdolność posesoryjna jednostek samorządu 
terytorialnego .

Przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, nie rozstrzygają kto może 
stać się posiadaczem. Aby ustalić kto może stać się (być) posiadaczem, a więc kto 
może być podmiotem posiadania, należy wprowadzić pojęcie zdolności posiadania 
(zdolności posesoryjnej). Zdolność posiadania, to zdolność, w którą jest wyposażony 
podmiot posiadania, czyli ten, któremu posiadanie przysługuje. Zatem, gdy mówimy 
o zdolności posiadania mamy na myśli zdolność nabycia i utrzymania posiadania. 

W literaturze różnie charakteryzuje się zdolność posiadania. Jedni uzależniają ją 
od posiadania przez dany podmiot zdolności prawnej (art. 8 k.c.), która oznacza moż-
ność bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego29. Zwolennicy 
takiego poglądu wskazują, że posiadanie nie sięga dalej niż własność, jest ono zatem 
wyłączone tam, gdzie nie może powstać prawo własności i sięga tam, gdzie dopusz-
czalne jest prawo własności. Z tego można wyciągnąć wniosek, że skoro niektóre ka-
tegorie podmiotów ze względu na ograniczenia nie mogą nabywać określonych praw 
podmiotowych, to nie mogą też być posiadaczami tych praw30. 

Inni podnoszą, że zdolność osobistego nabycia i wykonywania posiadania nie jest 
identyczna ze zdolnością do czynności prawnych, o ile bowiem o tym, czy określonej 
osobie przysługuje zdolność do czynności prawnych decydują kategorie czysto praw-
ne, o tyle dla kwestii zdolności nabycia i utrzymania posiadania własnym działaniem 

27 J. Jagoda, Mienie samorządowe…, op. cit., s. 24–25 i powołana tam literatura.
28 J. Kotlińska, Prawa i obowiązki władz lokalnych w zakresie nie ruchomości lokalnych, [w:] Własność 

i kontrola w teorii i praktyce, część II, (red.) B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2008, s. 362.
29 P. Księżak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, (red.) K. Osajda, 2020, Komentarz do art. 8, Legalis, [data 

dostępu: 18.12.2020]; R. Majda, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego (red.) K. Pyziak-Szafnicka, 
Komentarz do art. 8, Legalis, [data dostępu: 18.12.2020]; Strugała, [w:], Kodeks cywilny. Komentarz. 
(red.) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz do art. 8 Legalis, [data dostępu: 18.12.2020]; M. Paz-
dan [w:], (red.) K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. t. I. Komentarz. Art. 1–44910, Legalis, [data dostę-
pu: 18.12.2020].

30 Przykładowo cudzoziemcy, którzy mogą nabyć własność nieruchomości tylko po uzyskaniu zezwo-
lenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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rozstrzygające jest czy osoby te są faktycznie w stanie zawładnąć rzeczą z wolą wyko-
nywania dla siebie określonego prawa podmiotowego. Tym samym przepisy dotyczące 
zdolności prawnej nie mogą być decydujące dla zdolności posiadania, posiadanie jest 
bowiem stanem faktycznym, który powstaje i trwa wyłącznie na skutek określonego 
zachowania się posiadacza i który jest niezależny od stanu prawnego. Dlatego zasadne 
jest twierdzenie, że o możliwości uzyskania posiadania nie mogą decydować przesłan-
ki do nabycia prawa, lecz to, czy dany podmiot ma faktyczną możność wytworzenia 
takiego stanu, jaki ustawa określa jako posiadanie, a więc może rzecz objąć w swe 
władztwo z wolą wykonywania określonego prawa podmiotowego31. 

Posiadaczem może być niewątpliwie osoba prawna32. Wśród osób prawnych, które 
są różne i realizują różne cele, wyróżnić można także gminę, powiat i województwo 
oraz samorządowe osoby prawne33. 

Zdolność posesoryjną jednostek samorządu terytorialnego należy postrzegać przez 
pryzmat tzw. teorii organu (art. 38 k.c.). W myśl tej teorii osoba prawna działa przez 
swoje organy, a to oznacza, że do tworzenia i urzeczywistniania woli osoby prawnej 
powołane są jednostki wchodzące w skład jej organów34. W art. 38 k.c. jest mowa 
„o działaniu przez organy, co oznacza, że nie chodzi tylko o dokonywanie czynno-
ści prawnych, ale o wiele zachowań w świecie zewnętrznym, które obejmują szeroką 
kategorię zdarzeń prawnych. W szerokim ujęciu chodzi również o czynności czysto 
faktyczne, które są niezbędne w całej szeroko ujmowanej działalności osoby prawnej, 
które poprzedzają, towarzyszą czy są następstwem dokonywanych przez osobę prawną 
czynności prawnych lub innych działań prawnych35.

Konstytucja RP w art. 169 ust. 1 stanowi, że „Jednostki samorządu terytorialnego 
wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.” 
Ustawa o samorządzie gminnym do organów gminy zalicza radę gminy i wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta, art. 11 a), ustawa o samorządzie powiatowym do organów 
powiatu zalicza: radę powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2), a ustawa o samorządzie 
województwa do organów województwa zalicza organ stanowiący i kontrolny – sejmik 
województwa oraz organ wykonawczy – zarząd województwa. Skoro gmina, powiat, 
województwo, podobnie jak inne osoby prawne, działają przez swoje organy, akty 

31 J. Ignatowicz, Ochrona posiadania…, op. cit., s. 55.
32 Zgodnie z art. 33 k.c. osobami prawnymi są Skarb Państwa i te jednostki organizacyjne, którym prze-

pisy szczególne przyznają osobowość prawną. 
33 Osobowość prawną posiadają gminy (art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) oraz po zareje-

strowaniu związki międzygminne (art. 65 ust. 2 ), nazywane związkami komunalnymi. Osobowość 
prawną ma także powiat (art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatu) oraz województwo (art. 6 ust. 
2 ustawy o samorządzie województwa).

34 Zob. np. K.A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006, s. 26 i n.; wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 12 marca 1997 r., II CKN 24/97, Legalis nr 63361.

35 K.A. Dadańska, Działanie osoby…, op. cit., s. 37 oraz 133 i powołana tam literatura. 
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władztwa wobec rzeczy wraz wolą zachowania rzeczy dla siebie dokonywane przez 
organy jednostek samorządu terytorialnego świadczą o wykonywaniu posiadania 
przez te jednostki; akty te wykonywane przez mieszkańców poszczególnych jednostek 
samorządowych – nie mogą być uważane za akty posiadania jednostek samorządu 
terytorialnego36.

W tym miejscu pojawia się pytanie, od kiedy można mówić o posiadaniu jedno-
stek samorządu terytorialnego? Problemem tym w zakresie posiadania gminy zajął 
się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 1996 roku37. W uzasadnieniu tego 
orzeczenia Sąd wyjaśnił, że o cywilnoprawnej podmiotowości gmin można mówić 
dopiero od wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie tery-
torialnym38, co nastąpiło z dniem 27 maja 1990 roku (art. 1 ustawy z dnia 10 maja 
1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych). Z tą też chwilą gminy uzyskały osobowość prawną 
i stały się odrębnymi od Skarbu Państwa, ale także – na płaszczyźnie prawa cywilne-
go – równorzędnymi z nimi podmiotami prawa. Dopiero od tego momentu gminy 
uzyskały zdolność nabycia samoistnego posiadania. Nie będąc zaś przed 1990 roku 
samodzielnymi wspólnotami samorządowymi i odrębnymi podmiotami prawa cywil-
nego – nie mogły być w tym okresie samoistnym posiadaczem rzeczy, a wykonując 
w stosunku do rzeczy jakiekolwiek władztwo, czyniły to jako organ państwa, w jego 
imieniu i na jego rzecz39. Uwagi te można odmieść odpowiednio do pozostałych jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Należy oddzielić zdolność uzyskania i utrzymania posiadania od skutków po-
siadania w postaci nabycia prawa własności w drodze posiadania. I tak, zgodnie 
z art. 172 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, 
jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samo-
istny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, gdyż wtedy własność nabywa się 
dopiero po trzydziestu latach. Jeżeli posiadacz może nabyć prawo także wtedy, gdy 
to wynika z długoletniego posiadania rzeczy, ze względu na spełnienie przesłanek 
zasiedzenia. W kontekście przywołanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 
stycznia 1996 roku wyróżnić należy trzy stany faktyczne. 

Pierwszy stan faktyczny to taki, w którym termin zasiedzenia rozpoczął się przed 
dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, to znaczy przed 27 maja 
1990 roku, stwierdzenie zasiedzenia nastąpić musi na rzecz podmiotu, który był po-
siadaczem w chwili wpływu terminu zasiedzenia. Jeśli więc termin ten upłynął przed 

36 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1936 r., C.II.1958/35, „Nowa Palestra” 1936, nr 2, 
s. 90.

37 I CRN 242/95, Legalis nr 527909.
38 Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1996 r., I CRN 242/95, Legalis nr 527909.
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27 maja 1990 roku, a nieruchomość była w posiadaniu któregokolwiek z podmiotów 
wymienionych w art. 5 ust. 1–3 przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jako poprzednika gminy, 
zasiedzenie nastąpi na rzecz odpowiednio umiejscowionego Skarbu Państwa. W isto-
cie więc właścicielem nieruchomości stanie się Skarb Państwa. Zatem bez względu 
na to, kto wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zasiedze-
nie zawsze nastąpi na rzecz posiadacza, który władał nieruchomością, jak właściciel, 
w dniu w którym upłynął termin zasiedzenia. Jeśli podmiot ten znajdzie się w kręgu 
podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 1–3 przepisów wprowadzających ustawę o sa-
morządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, wówczas gmina, 
jako następca prawny, przejmuje z mocy prawa własność takiej nieruchomości. 

Drugi stan faktyczny to taki, w którym bieg terminu zasiedzenia rozpoczął się 
wprawdzie przed dniem 27 maja 1990 roku, jednakże upływ terminu uprawniający do 
zasiedzenia nastąpił po tym dniu. W tej sytuacji zasiedzenie nastąpi na rzecz gminy. 
Konieczne jednak będzie zwrócenie uwagi na art. 176 k.c., zgodnie z którym, jeżeli 
pod czas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, istnieje możliwość do-
liczenia posiadania poprzednika. Zatem, skoro na zasadzie art. 5 ust. 1–3 przepisów 
wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach sa-
morządowych gmina ex lege stała się następcą prawnym podmiotów wymienionych 
w tym przepisie w odniesieniu do mienia, które do nich należało, to doszło również 
do przeniesienia posiadania tego mienia. W związku z tym gmina jest uprawniona do 
doliczenia posiadania na podstawie art. 176 § 1 k.c. 

Trzeci stan faktyczny to taki, w którym termin zasiedzenie rozpoczął się już 
z dniem 27 maja 1990 roku bądź później. Wówczas również zasiedzenie nastąpi na 
rzecz gminy.

Rozróżnienie samego posiadania od skutków tego posiadania wyraźnie widać 
również na innym przykładzie. Zgodnie z art. 172 § 3 k.c. nabyć nieruchomość rolną 
w rozumieniu ustawy wskazanej w art. 166 § 3 k.c. (a więc ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego40) przez zasiedzenie może tylko rolnik indywi-
dualny w rozumieniu tej ustawy, o ile powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz 
z nieruchomościami stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rol-
nych. W konsekwencji dzieje się tak, że jeśli jakaś jednostka samorządu terytorialnego 
posiada nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
to posiadanie jako stan faktyczny istnieje, ale w tej sytuacji prowadzi do zasiedzenia41. 

40 T. j.: Dz. U. z 2020 poz. 1655.
41 J. St. Piątkowski, [w:] F. Błahuta, J. St. Piątkowski, J. Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne. Obrót, dzie-

dziczenie, podział, Warszawa 1967, s. 60 przypis.
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3 . Specyfika posiadania komunalnego – podsumowanie
Posiadanie będące składnikiem mienia komunalnego można nazwać posiadaniem 

komunalnym. Posiadanie takie zasługuje na wyróżniającą nazwę „komunalne” (po-
ssessio communa), bowiem ma ono szczególne cechy.

Jest tak choćby z tego powodu, że całe mienie jednostek samorządu terytorialnego 
jest na tyle specyficzne, że ustrojodawca i ustawodawca wyróżnia je. Jest to szczególnie 
widocznie, gdy na posiadanie jako składnik mienia komunalnego, spojrzymy z per-
spektywy funkcji samego samorządu terytorialnego. Podstawową funkcją samorządu 
terytorialnego, jego funkcją ustrojową, w sensie politycznym i gospodarczym, jest 
upodmiotowienie społeczności terytorialnej. Upodmiotowienie ustrojowe polega na 
wyodrębnieniu i usamodzielnieniu wspólnoty mieszkańców jako podmiotu mienia 
komunalnego. Zdaniem W. Pańki funkcjonowanie mienia komunalnego jest samo 
w sobie funkcją samorządu terytorialnego. Zatem i powiązanie posiadania komu-
nalnego z funkcjami samorządu terytorialnego obserwujemy w związku z zadaniami 
publicznymi w zakresie spraw o znaczeniu lokalnym42.

Wskazując na kolejne argumenty na rzecz specyfiki posiadania komunalnego wy-
pada wspomnieć, że mienie komunalne samo w sobie nie jest kategorią jednolitą. 
Można wręcz mówić o wielopodmiotowości posiadania komunalnego43. W konse-
kwencji i posiadanie będące składnikiem mienia komunalnego również jest zróżnico-
wane. Owo zróżnicowanie posiadania komunalnego wynika z kilku względów.

Pewne cechy posiadania przysługującego jednostkom samorządu terytorialnego 
wynikają z faktu, że gmina, powiat, województwo są podmiotami publicznoprawnymi. 
Jednostki samorządu komunalnego jako osoby prawne nie tylko gospodarują swoim 
mieniem jak każda zwykła osoba prawna (sfera dominium), ale działają także jako 
podmiot prawa publicznego (sfera imperium); te dwie podmiotowości (publiczno-
prawna i cywilnoprawna) wzajemnie się przenikają, zazębiają się. Gmina, powiat i wo-
jewództwo, podobnie jak Skarb Państwa, występują w podwójnej roli: władzy publicz-
nej na obszarze swego działania oraz osoby prawnej. Zatem organy tych podmiotów 
publicznych wykonują z jednej strony funkcje władcze, z drugiej zaś – reprezentują te 
podmioty jako osobę prawną (np. art. 31 i 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)44.

Już z tego samego powodu w judykaturze pojawiła się wątpliwość dotycząca oce-
ny charakteru prawnego władania przez podmioty publiczne ,,nabytego w ramach 

42 W. Pańko, Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, 1991, 
nr 1–2, s. 16.

43 Tak o mieniu komunalnym: L. Rajca, Gmina jako podmiot władzy publicznej…, op. cit., s. 208; K. 
Żuk, [w:] A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, 
s. 108–109.

44 Zob. L. Rajca, Gmina jako podmiot władzy publicznej…, op. cit., s. 74–92.
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sprawowania władztwa publicznego”, czyli w ramach imperium. Na konieczność roz-
różnienia władztwa publicznego (imperium) i właścicielskiego (dominium) Sąd Naj-
wyższy zwrócił uwagę w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 21 września 1993 r.45, 
w której sformułował pogląd, że do okresu zasiedzenia nieruchomości przez podmiot 
publiczny, jakim jest Skarb Państwa, nie zalicza się okresu władania przez organy 
państwowe lub państwowe osoby prawne, wykonywanego w ramach uprawnień pań-
stwa jako podmiotu prawa publicznego, mimo istnienia tytułu własności uznane-
go następnie za nieistniejący. Stanowisko to – jako kształtujące linię orzecznictwa 
Sądu Najwyższego – było przywoływane także w innych orzeczeniach46. Ostatecznie 
ukształtowały się dwa poglądy.

Pierwszy pogląd, wyrażony np. przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 listopada 
1992 roku47 sprowadzał się do zajęcia stanowiska, że posiadanie podmiotów publicz-
nych w ramach imperium nie może być uznane za posiadanie samoistne. Na uzasad-
nienie tego stanowiska przywołano kilka argumentów. Po pierwsze, sfera działania 
określona mianem imperium charakteryzuje się dominującym elementem władczości, 
odrębnym system ochrony praw podległych podmiotów i ograniczoną rolą sądów. 
W ramach tej sfery działania podmioty publiczne w oparciu o prawo konstytucyjne, 
ustawy ustrojowe, ustawy zwykłe i akty wykonawcze uzyskały niejednokrotnie upo-
ważnienie do ingerencji w sferę praw obywateli, nie wyłączając sfery praw majątko-
wych, nie są to jednak normy prawa cywilnego. Po drugie, zasadnicza odmienność 
źródeł prawa regulujących funkcje państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie imperium i dominium, inny sposób ochrony podmiotów pozostających 
z podmiotami publicznymi w stosunkach prawnych w obu sferach działalności sa-
morządu, zróżnicowane cele obu wskazanych sfer, jak i konieczność przestrzegania 
granic kompetencji wynikających z podziału władz, nie pozwalają na to, aby swobod-
nie posługiwać się instytucjami prawa cywilnego w sferze działalności samorządu 
określonej mianem imperium. Dokonując pewnego uproszczenia tej argumentacji 
można stwierdzić, że Sąd Najwyższy nie tylko wskazał na konieczność rozróżnienia 
w działalności podmiotów publicznych sfery imperium i dominium, lecz podkreślił, 

45 III CZP 72/93, Legalis nr 28245.
46 Wskazać można chociażby uchwałę z dnia 8 lutego 2002 r., II CKN 1186/99, Legalis nr  92632, w któ-

rej Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że państwo, wykonując władztwo nad rzeczą wynikające z jego 
publicznych funkcji, nie jest posiadaczem w rozumieniu prawa cywilnego. 

47 III CZP 133/92, Legalis nr 37541.
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że nie można swobodnie stosować instytucji prawa cywilnego w sferze działalności 
określanej jako imperium 48.

Ta linia orzecznicza współgra z poglądem reprezentowanym w literaturze, z które-
go wynika, że mienie komunalne (w tym posiadanie), jako rodzaj mienia publicznego, 
powinno podlegać odmiennej niż cywilnoprawna regulacji gospodarowania, której 
celem byłoby określenie optymalnego sposobu korzystania z mienia. Zwolennicy 
takiego stanowiska za konieczne uznają stworzenie szczególnego reżimu prawnego, 
w skład którego powinny wchodzić, z zachowaniem odpowiednich proporcji, zarówno 
unormowania cywilnoprawne, jak i administracyjnoprawne. Dodatkowo, z racji nie-
jednolitości mienia publicznego, uznaje się, że w odniesieniu do poszczególnych mas 
tego mienia można stosować odmienne metody regulacji prawnej, mimo, iż każda 
z nich służy przecież jednemu celowi, jakim jest pośrednia lub bezpośrednia realizacja 
zadań publicznych i dobro ogółu49.

Niemniej jednak w orzecznictwie wyłonił się drugi pogląd, z którego wynika, że 
władanie przez podmioty publiczne (państwo, samorząd) nieruchomościami uzyska-
nymi w związku z wykonywaniem władzy publicznej stanowi posiadanie samoistne 
w rozumieniu art. 336 k.c., jeśli zakres władania odpowiada pojęciu posiadania wła-
ścicielskiego. Pogląd ten zapoczątkowały postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 
maja 2003 r. wydane w sprawach V CK 13/0350 i V CK 24/0351, w których stwierdzono, 
że według art. 336 k.c. o posiadaniu i jego postaci (posiadanie samoistne, posiadanie 
zależne) decyduje wyłącznie sposób władania rzeczą. Władanie w sposób odpowia-
dający korzystaniu z rzeczy przez właściciela, tj. we własnym imieniu i dla siebie, jest 
posiadaniem samoistnym. Kwalifikowanie władania nieruchomością jako posiadania 
samoistnego nie doznaje żadnych ograniczeń, w szczególności ograniczeń takich nie 
uzasadnia uzyskanie władania nieruchomością w drodze aktu o charakterze wład-
czym. Również uzyskanie władztwa nad nieruchomością w wyniku wykonywania 
uprawnień państwa jako podmiotu prawa publicznego nie zmienia charakteru tego 
władztwa i nie wyklucza jego kwalifikowania jako posiadania samoistnego. Sąd Naj-
wyższy wyjaśnił, że ustawodawca definiując posiadanie, w art. 336 k.c. wyeksponował 
przesłankę faktycznego władztwa nad rzeczą, pominął natomiast sposób oraz oko-
liczności, w których doszło do objęcia nieruchomości we władanie. Skarb Państwa 
(jednostka samorządu terytorialnego) jest podmiotem prawa cywilnego; włada nie-

48 Zob. również orzeczenia dotyczące gruntów zajętych przez gminy pod drogi, np. uchwałę Sądu Naj-
wyższego z dnia 21 września 1993 r., III CZP 72/93, OSNCP 1994 nr 3, poz. 4 oraz postanowienia 
Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2006 r., III CSK 71/06, OSNC 1994/3/49 i z dnia 26 września 
2003 r., IV CKN 333/01, Legalis nr 92691.

49 B, Dolnicki, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 467 i powołana tam literatura.
50 OSP 2004, z. 4, poz. 53.
51 Legalis nr 81635.



Rozdział 4: ,,Posiadanie komunalne" jako składnik mienia komunalnego…

65

ruchomością, która nie jest wyłączona z obrotu cywilnoprawnego oraz wyraża wolę 
posiadania nieruchomości dla siebie. Taki stan należy ocenić w kategoriach prawa 
cywilnego, w szczególności jako odpowiadający pojęciu samoistnego posiadania prze-
widzianego w art. 336 k.c. Nie można przekonująco uzasadnić, że tylko w tym przy-
padku do definicji posiadania należy wprowadzić pozanormatywny element w postaci 
sposobu uzyskania władania. Niewątpliwie między państwem (samorządem teryto-
rialnym) a właścicielem nieruchomości zachodzi relacja prawna o charakterze pu-
blicznoprawnym, unormowana przepisami prawa publicznego, nie oznacza to jednak, 
aby w wyniku tych działań państwa (samorządu terytorialnego) nie mogły powstać 
stany faktyczne, które należy oceniać według przepisów prawa cywilnego. Akty z za-
kresu imperium bardzo często wywołują skutki cywilnoprawne i skutki te – oceniane 
według właściwych przepisów prawa cywilnego – nie mogą być kwestionowane nawet 
wówczas, gdy pojawiają się zastrzeżenia natury społecznej bądź moralnej. Nie można 
też pominąć art. 339 k.c., zgodnie z którym domniemywa się, że ten kto faktycznie 
rzeczą włada jest posiadaczem samoistnym. 

W uchwale z dnia 25 października 2007 roku Sąd Najwyższy wskazał, że włada-
jąc cudzą nieruchomością, uzyskaną w ramach sprawowania władztwa publicznego 
(imperium), państwo wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie (dominium), 
które ze względu na swój charakter może być posiadaniem samoistnym w rozumie-
niu art. 336 k.c., prowadzącym do zasiedzenia nieruchomości na podstawie art. 172 
k.c. Powyższe twierdzenie znajduje również poparcie wśród przedstawicieli doktryny, 
gdzie uznaje się, że fakt zawłaszczenia nieruchomości za pomocą aktu o charakterze 
publicznoprawnym nie powinien mieć wpływu na ocenę, że o postaci posiadania 
decyduje wyłącznie sposób władania nieruchomością. O charakterze posiadania nie 
decyduje bowiem stan prawny, lecz faktyczny52.

Ostatecznie w orzecznictwie w sposób już utrwalony przyjęto pogląd, że kwali-
fikacja władania nieruchomością przez Skarb Państwa jako posiadania samoistnego 
nie jest uzależniona od okoliczności uzyskania przez Skarb Państwa władania rzeczą 
(w ramach imperium czy dominium), lecz wyłącznie od sposobu władania rzeczą53, 
nadto, władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Państwa, uzyskane w ramach 
sprawowania władztwa publicznego może być posiadaniem samoistnym prowadzą-
cym do zasiedzenia. 

Uznano także, iż fakt, że jednostki samorządowe, podobnie jak państwowe, wypeł-
niają we własnym imieniu funkcje publiczne, jest dla tych jednostek czymś natural-
nym, odpowiadającym ich zadaniom i, sam przez się nie wyłącza ich udziału w sto-

52 Podobny pogląd został wyrażony w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 
26 października 2007 r., III CZP 30/07, OSNC 2008, Nr 5, poz. 43.

53 Tak Sąd Najwyższy w postanowieniach: z dnia 4 listopada 2011 r., I CSK 126/11,  Legalis nr 454828 
oraz z dnia 9 kwietnia 2015 r., V CSK 410/14, Legalis nr 1281621.
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sunkach cywilnoprawnych i ujmowania ich działań w kategoriach prawa cywilnego, 
w tym na użytek stosowania art. 172 k.c.54. Powyższe stanowisko potwierdza również 
uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 
roku, III CZP 30/0755.

Rozumowanie to można mutatis mutandis odnieść do wypadku, w którym cho-
dzi o posiadanie przez gminę cudzej nieruchomości w zakresie, który odpowiada 
służebności gruntowej (art. 352 § 1 k.c.). Posiadanie to, jeżeli polega na korzystaniu 
z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 zdanie pierwsze k.c.), może prowadzić 
do zasiedzenia służebności gruntowej (art. 172 w związku z art. 292 zdanie drugie 
i art. 336 w związku z art. 352 § 2 k.c.), choćby służyło realizacji funkcji publicznej 
gminy, polegającej na udostępnieniu społeczności lokalnej urządzonego przez gminę 
przejścia przez cudzą nieruchomość. Tak też uznał Sąd Najwyższy w postanowie-
niu z dnia 30 listopada 2017 r.56, wskazując na posiadanie służebności polegające na 
korzystaniu z cudzej nieruchomości przez gminę w zakresie odpowiadającym treści 
służebności gruntowej, obejmujące korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia, 
choćby służyło realizacji funkcji publicznych gminy. Samo władanie nieruchomością 
(np. drogą) w interesie zbiorowym (publicznym) nie świadczy jeszcze o braku moż-
liwości uznania władztwa za posiadanie samoistne in statu usucapiendi. Nie można 
zatem uznać, że fakt działania gminy w interesie publicznym wykluczał władanie nie-
ruchomością w sposób prowadzący do zasiedzenia57.

Zatem współczesna judykatura zajmuje stanowisko, że nawet, gdy na nieruchomo-
ści wykonywane są zadania publiczne, jakie ciążą na samorządzie, nie stanowi to prze-
szkody do uznania podmiotu publicznoprawnego za posiadacza samoistnego58. W za-
kresie władania nieruchomością przez jednostki samorządu terytorialnego ostatecznie 
uznano, że kwalifikowanie władania nieruchomością jako posiadania samoistnego nie 
doznaje żadnych ograniczeń. Ograniczeń takich nie uzasadniają bowiem okoliczności 
towarzyszące uzyskaniu władania w drodze aktu o charakterze władczym (w ramach 
imperium). Nie zmienia to charakteru władania nieruchomością i tym samym nie 
może wykluczać jego kwalifikowania jako posiadania samoistnego59. Oznacza to, że 

54 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 179/15, Legalis nr 1482770 i powoła-
ną tam uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., III CZP 30/07, OSNC 2008, nr 5, 
poz. 43.

55 Podobnie np. w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2014 r., II CSK 458/13, Legalis, 
nr 1048691.

56 IV CSK 22/17, Legalis nr 1715476.
57 Por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 17 maja 2012 r., I CSK 408/11, Legalis nr 490991; z dnia 

7 października 2015 r., I CSK 846/14, Legalis nr 1361466 i z dnia 15 stycznia 2015 r., IV CSK 193/14, 
Legalis  1361466.

58 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015 r., IV CSK 193/14, Legalis nr  1186398.
59 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 r., V CK 24/03, Legalis nr 81635.
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jednostka samorządu terytorialnego może być uznana za samoistnego posiadacza nie-
ruchomości bez względu na to, czy objęcie władztwa nad nieruchomością nastąpiło 
w sferze prywatnoprawnej, czy też w sferze publicznoprawnej60.

Kolejne szczególne cechy posiadania komunalnego wynikają ze zróżnicowanego 
statusu prawnego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego61. Brak jedno-
litego funduszu mienia komunalnego oznacza, że każda komunalna osoba prawna ma 
swoje odrębne mienie, o którego losach samodzielnie decyduje62. Można wręcz stwier-
dzić, że w posiadaniu komunalnym szczególnie wyróżnimy: posiadanie gminy, po-
siadanie powiatu i posiadanie województwa. Takie zróżnicowanie posiadania komu-
nalnego jest konsekwencją różnorodności zadań przydzielonych gminom, powiatom 
i województwom. W tym miejscu wypada przypomnieć, że podstawowym zadaniem 
gminy jest podejmowanie działalności we wszystkich sprawach publicznych o zna-
czeniu lokalnym, jeżeli nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Są to głównie zadania z zakresu użyteczności publicznej (art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym). Zadaniami publicznymi są zarówno zadania własne jak i zadania 
zlecone gminie. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym (art. 4 ustawy o samorządzie powiatu), również zadania zlecone dla 
administracji rządowej. Samorząd województwa wykonuje zadania określone ustawa-
mi o charakterze wojewódzkim (art. 14 ustawy o samorządzie województwa).

W konsekwencji można wyrazić opinię, że nie bez wpływu na posiadanie będące 
składnikiem mienia komunalnego pozostaje to, że na terenie jednostek samorządu 
terytorialnego występują określone interesy wiążące się z zaspokajaniem potrzeb lo-
kalnych, a zadania jednostek samorządu terytorialnego wiążą się właśnie z zaspoka-
janiem potrzeb lokalnych. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mają 
gospodarować posiadaniem uwzględniając ustrojowo przydzielone im zadania zwią-
zane z zaspokajaniem potrzeb lokalnych. 
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Rozdział 5  
Uwarunkowania prawne  

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  
jako przykład współpracy rządowo-samorządowej

Legal conditions of the Joint Government and Local Government Commission 
as an example of government-self-government cooperation

Emilia Gulińska1

Streszczenie
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego to forma współpracy rządu i organizacji 

jednostek samorządu terytorialnego posiadająca status ustrojowy. Stanowi instrument dialogu po-
między rządem i przedstawicielami samorzutnie zorganizowanego środowiska samorządowego, jak 
również wyraz kohabitacji rządu wyrażającego interes państwa oraz zróżnicowanego politycznie, 
wyrażającego interesy regionalne i lokalne samorządu terytorialnego. Celem niniejszego rozdziału 
jest analiza uwarunkowań prawnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jako 
platformy do prowadzenia dialogu i negocjacji dotyczących kwintesencji samorządu terytorialnego 
w systemie administracji publicznej.

Słowa kluczowe: współdziałanie, samorząd terytorialny, dialog, organizacje samorządowe.

Summary
The Joint Commission of the Government and Local Government is a form of cooperation between 

the government and the of local government units with the systemic status. It is an instrument of 
dialogue between the government and representatives of the self-organized self-government com-
munity, as well as an expression of the cohabitation of the government expressing the interest of the 
state and politically diverse, expressing regional and local interests of local government. The purpose 

1 Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, ORCID: 0000-0002-1106-5067.
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of this chapter is to analyze the legal conditions of the Joint Commission of the Government and Local 
Government as a platform for dialogue and negotiations regarding the essence of local government 
in the public administration systems. 

Keywords: cooperation, local government, dialogue, local government organizations.

Wstęp
Współdziałanie jest jedną z tradycyjnych form organizacji stosunków w ramach 

aparatu administracyjnego państwa, obok kierownictwa, koordynacji, nadzoru i kon-
troli. Współdziałanie łączy podmioty zdecentralizowane i skupia się wokół co naj-
mniej wspólnej realizacji celów zdeterminowanych przez prawo lub współdziałające 
podmioty2. Współdziałanie określane jest też jako wszelkiego rodzaju powtarzające 
się i względnie trwałe powiązania między organizacjami, których wyrazem są różne 
formy współdziałania i prawnoorganizacyjne formy integracji. Współdziałanie po-
strzegane jest również jako przejaw współpracy na rzecz wspólnego celu, z którym 
strony kooperujące się identyfikują. Podstawą takiej relacji jest zaufanie, lojalność 
i działanie w interesie wszystkich stron z określonymi zasadami komunikacji i roz-
wiązywania konfliktów3. Warto podkreślić, że obok pojęcia współdziałania występuje 
równolegle pojęcie współpracy, uznawane za jedną z form współdziałania, w której 
wspólne wykonywanie czynności i działań przez określone podmioty ma prowadzić 
do osiągnięcia zamierzonego celu, z którym podmioty te się identyfikują. Istota współ-
działania wyraża się w wielopodmiotowym działaniu i wzajemnej pomocy w realizacji 
wspólnych celów. Natomiast współpraca jako forma dobrowolnego współdziałania 
oznacza wspólną pracę, skoordynowane wykonywanie zadań cząstkowych, które 
wynikają z podziału pracy4. Celem niniejszego rozdziału jest analiza uwarunkowań 
prawnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jako platformy do 
prowadzenia dialogu i negocjacji dotyczących kwintesencji samorządu terytorialnego 
w systemie administracji publicznej.

2 M. Błachucki, Współdziałanie organów administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim 
w świetle nowelizacji KPA, Radca prawny, Zeszyty Naukowe 2017, nr 2 (11), s. 36.

3 J. Polak, Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej, Studia Eko-
nomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 299, s. 286.

4 J. Blicharz, Istota współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na gruncie prawa krajowego i mię-
dzynarodowego, s. 44–45; https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89603/PDF/02_J_Blicharz_Isto-
ta_wspoldzialania_jednostek_samorzadu_terytorialnego.pdf [dostęp: 13.01.2021 r.].
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1 . Modele organizacyjno prawne współpracy 
rządowo-samorządowej

W praktyce wyróżniamy trzy modele organizacyjno-prawne współpracy rządowo-
-samorządowej. Wśród, których należy wskazać:

a) współpracę ah hoc – konsultacje prowadzone w tej formie nie mają żadnych 
podstaw prawnych, prowadzone są w oparciu o zasadę dobrych praktyk, a co 
więcej nie mają także sprecyzowanych form organizacyjnych. Podstawą współ-
pracy w takich przypadkach jest zazwyczaj doświadczenie konsultacji oraz 
przepisy prawne w prawie samorządowym określające zasadę subsydiarności, 
otwartości i transparentności funkcjonowania administracji czy też zasadę 
dobrej legislacji.

b) współpraca poprzez związki samorządowe – model ten oparty jest na funk-
cjonowaniu związków lub stowarzyszeń samorządowych, które poza swoimi 
zadaniami skierowanymi do członków tych organizacji, stanowią reprezentację 
jednostek samorządowych. W porównaniu ze współpracą ad hoc, współpraca 
rządowo-samorządowa prowadzona jest bezpośrednio ze wszystkimi jednost-
kami i pozwala na uzyskanie bardziej reprezentatywnej opinii strony samo-
rządowej. Taki sposób prowadzenia konsultacji z pewnością wzmacnia stronę 
samorządową, stanowi bowiem mocniejszą reprezentację we wzajemnych rela-
cjach. Dzięki połączeniu zasobów politycznych, kadrowych, finansowych i me-
rytorycznych jednostki samorządu terytorialnego posiadają większe możliwości 
lobbowania własnych interesów.

c) specjalne komisje rządowo-samorządowe – w tym wariancie istnieją jasne okre-
ślone i sprecyzowane formy prowadzenia współpracy, organizacyjna forma ich 
realizacji, czy też uwzględnienie współpracy w rządowy proces legislacyjny5.

2 . Charakter prawny działania Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego mimo początkowej ułom-
ności umocowania prawnego stanowi instrument dialogu pomiędzy rządem i przed-
stawicielami samorzutnie zorganizowanego środowiska samorządowego, jak również 
wyraz kohabitacji rządu wyrażającego interes państwa oraz zróżnicowanego politycz-

5 R. Gawłowski, Relacje rządowo-samorządowe na przykładzie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, (red.) R. Gawłowski, 
P. Machalski, K. Makowski, Warszawa 2019, s. 328–329.
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nie, wyrażającego interesy regionalne i lokalne samorządu terytorialnego6. Zdaniem 
P. Sularza przy skomplikowanej strukturze zdecentralizowanego państwa unitarnego 
poszukiwanie formuły współdziałania dwóch podstawowych ośrodków administracji 
publicznej wymaga w coraz większym stopniu ustalania ram kohabitacji. Komisja 
Wspólna w zamierzeniu ustawodawcy miała stać się elementem urzeczywistniającym 
ten postulat. Gdyż jak podkreśla w dalszych rozważaniach Autor, Komisja Wspól-
na jest to forma współpracy rządu i organizacji jednostek samorządu terytorialnego 
o pozycji zbliżonej do organów pomocniczych Rady Ministrów, posiadające status 
ustawowy7.

Zgodnie z art. 3 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej do zadań Komisji należy:

1. wypracowywanie wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego 
w zakresie ustalania priorytetów gospodarczych i społecznych w sprawach 
dotyczących: rozwoju regionalnego i funkcjonowania samorządu wojewódz-
twa oraz gospodarki komunalnej oraz funkcjonowania samorządu gminnego 
i samorządu powiatowego,

2. dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego, w tym także powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz organów nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym,

3. ocena stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego w odniesieniu do pro-
cesu integracji w ramach Unii Europejskiej, w tym wykorzystywania przez 
jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych,

4. analizowanie informacji o przygotowywanych projektach aktów prawnych, 
dokumentów i programów rządowych dotyczących problematyki samorządu 
terytorialnego, w szczególności przewidywanych skutków finansowych;

5. opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumen-
tów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, w tym 
także określających relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a innymi 
organami administracji publicznej8.

6 H. Izdebski, Pozycja ustrojowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Te-
rytorialny” 2013, nr 12, s. 7–20.

7 P. Sularz, Odrzucenie zasady reprezentatywności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go. Dialog rząd – samorząd czy dialog rząd – organizacje jednostek samorządu terytorialnego, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 114–128.

8 Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedsta-
wicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz. U. z 2005 r., Nr 90, 
poz. 759, art. 3. 
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W celu zapewnienia koordynacji działań strony rządowej w ramach prac Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w zakresie powyższych zadań, ustana-
wia się Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym, 
który realizuje to zadanie poprzez: zapewnienie koordynacji opracowywania harmo-
nogramu prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zapewnienie 
bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji między administracją rządo-
wą, a jednostkami samorządu terytorialnego, dokonywanie ocen oraz formułowanie 
wniosków w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a jed-
nostkami samorządu terytorialnego9.

W skład Komisji Wspólnej wchodzą przedstawiciele strony rządowej i strony sa-
morządowej w równej liczbie. Stronę rządową w Komisji Wspólnej stanowią minister 
właściwy do spraw administracji publicznej oraz jedenastu przedstawicieli powoływa-
nych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową w Komisji Wspólnej stanowią 
wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu teryto-
rialnego, w tym:

1. po dwie osoby wyznaczone przez ogólnopolskie organizacje reprezentujące 
następujące kategorie jednostek samorządu gminnego:
a) gminy liczące powyżej 300 tysięcy mieszkańców,
b) gminy posiadające status miasta,
c) gminy, których siedziby władz znajdują się w miastach położonych na tery-

torium tych gmin,
d) gminy nieposiadające statusu miasta i niemające siedzib swych władz w mia-

stach położonych na terytorium tych gmin;
2. dwie osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednost-

ki samorządu powiatowego;
3. dwie osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednost-

ki samorządu województw10.

W skład przedstawicieli strony rządowej wchodzą: Marszałek Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP, Współprzewodniczący KWRiST; Pre-
zydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich; Prezydent Miasta 
Lublina, Związek Miast Polskich/Unia Metropolii Polskich; Burmistrz Kowala, Wice-
prezes Unii Miasteczek Polskich; Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich RP; Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów 
Polskich; Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP; Burmistrz Rejowca Fabrycz-

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika 
Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Dz. U. 2018 r., poz. 131.

10 Dz. U. z 2005 r., Nr 90, poz. 759, art. 4 i art. 5 ust.1.
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nego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich; Prezydent Miasta Wrocławia Związek 
Miast Polskich; Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP; Pre-
zydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich; Starosta Poznański, Związek Po-
wiatów Polskich11. Natomiast przedstawiciele strony samorządowej to: Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST; Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska12.

Ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego składają na bieżąco 
Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej, wnioski o uznanie za organizacje uprawnione do wyznaczania przedstawicieli 
do Komisji Wspólnej. KWRiST wyraża opinię na zasadzie jej uzgodnienia przez obie 
strony Komisji. Opinia może zawierać odrębne stanowiska w kwestiach szczegółowych. 
W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron przyjmuje własne stanowisko 
w sprawie będącej przedmiotem obrad. Jeśli przepisy odrębne przewidują obowiązek 
zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej lub opinii strony samorządowej o projekcie aktu 
normatywnego lub innego dokumentu, termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 
30 dni od dnia doręczenia projektu. Rada Ministrów oraz inne podmioty właściwe do 
przygotowania projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów 
rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego obowiązane są przed-
stawić Komisji Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów wraz z progno-
zą ich skutków Komisja Wspólna powołuje stałe zespoły problemowe. Pracami Komisji 
Wspólnej kierują współprzewodniczący. Z ramienia strony rządowej jest to minister 
właściwy do spraw administracji publicznej. Przedstawicielem samorządu terytorialne-
go jest osoba wybrana przez członków strony samorządowej spośród ich grona. Zarów-
no posiedzenia Komisji Wspólnej, jak i stałych i doraźnych zespołów problemowych 
odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzenia mogą jednak odbywać się rzadziej 
niż raz na dwa miesiące13. W ramach Komisji Wspólnej działa 10 stałych zespołów:

1. Zespół do Spraw Międzynarodowych;
2. Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych;

11 http://www.kwrist.mswia.gov.pl/kw/komisja/sklad-komisji/9365,Sklad-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-
Samorzadu-Terytorialnego.html [dostęp: 11.01.2021 r.].

12 Ibidem.
13 Ibidem.
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3. Zespół do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu;
4. Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
5. Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 

Środowiska;
6. Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli;
7. Zespół do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
8. Zespół do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego;
9. Zespół do Spraw Statystyki Publicznej;

10. Zespół do Spraw Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich14.

Do zakresu działania stałych zespołów należą odpowiednio sprawy objęte działami 
administracji rządowej lub sprawy dotyczące działalności administracji publicznej 
nieobjętej zakresem działów administracji rządowej, do których należy zaliczyć:

1. Zespół do Spraw Międzynarodowych – dział członkostwo Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej i działu sprawy zagraniczne;

2. Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych – dział budżet i dział finanse 
publiczne;

3. Zespół do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu – dział kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, dział kultura fizyczna, dział nauka, dział oświata i wychowanie 
oraz dział szkolnictwo wyższe;

4. Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – dział praca, dział 
rodzina, dział zabezpieczenie społeczne i dział zdrowie;

5. Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz 
Środowiska – dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 
dział gospodarka, dział gospodarka morska, dział gospodarka wodna, dział 
łączność, dział rozwój regionalny, dział Skarb Państwa, dział transport, dział 
turystyka oraz dział środowisko;

6. Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli – dział 
administracja publiczna, dział obrona narodowa, dział sprawiedliwość oraz 
dział sprawy wewnętrzne;

7. Zespół do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa – dział rolnictwo, 
dział rozwój wsi, dział rynki rolne oraz dział rybołówstwo;

8. Zespół do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego – dział informatyzacja;

14 Załącznik do uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. 
w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, M.P z 2007 r., Nr 32, 
poz. 375 § 4.
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9. Zespół do Spraw Statystyki Publicznej – statystyka publiczna, w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 czerwca 1995 r., o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591)15;

10. Zespół do Spraw Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich – 
działów administracji rządowej i spraw związanych z funkcjonowaniem obsza-
rów metropolitalnych i miejskich16.

Posiedzenia Komisji Wspólnej służą opiniowaniu projektów dokumentów oraz 
zajmowaniu stanowiska w sprawach projektów aktów normatywnych i innych do-
kumentów oraz w sprawach dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, 
w tym rozpatrywaniu projektów stanowisk i opinii, które zostały przygotowane przez 
zespoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą współprzewodniczą-
cych Komisji Wspólnej, na posiedzeniu Komisji Wspólnej mogą być opiniowane 
projekty dokumentów oraz zajmowane stanowiska, do których nie zostały przygo-
towane projekty stanowisk i opinii zespołów. Członkowie Rady Ministrów oraz inne 
podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych, programów 
i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorial-
nego przedstawiają Komisji Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów 
wraz z prognozą ich skutków finansowych17. Projekt porządku posiedzenia Komi-
sji Wspólnej i niezbędne materiały na posiedzenie przygotowuje sekretarz Komisji 
Wspólnej wyznaczony przez współprzewodniczącego Komisji Wspólnej reprezentu-
jącego stronę rządową, działając w porozumieniu z sekretarzem wyznaczonym przez 
współprzewodniczącego reprezentującego stronę samorządową, a następnie przed-
stawia do akceptacji współprzewodniczącym Komisji Wspólnej. Posiedzenie zwołuje 
współprzewodniczący Komisji Wspólnej reprezentujący stronę rządową po uzgodnie-
niu terminu i porządku obrad ze współprzewodniczącym Komisji Wspólnej repre-
zentującym stronę samorządową18. W posiedzeniach Komisji Wspólnej uczestniczą, 
z głosem doradczym, sekretarze Komisji Wspólnej, członkowie zespołów niebędący 
członkami Komisji Wspólnej i osoby zaproszone na posiedzenie Komisji Wspólnej 
przez współprzewodniczących Komisji Wspólnej19.

15 Statystyka publiczna – system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opra-
cowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań 
statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych.

16 M.P z 2007 r., Nr 32, poz. 375 § 5.
17 M.P z 2007 r., Nr 32, poz. 375 § 7 ust. 1–3.
18 M.P z 2007 r., Nr 32, poz. 375 § 7 ust. 5 i 6.
19 M.P z 2007 r., Nr 32, poz. 375 § 13.
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3 . Organizacje samorządowe reprezentowane w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Za ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, które są upo-
ważnione do wyznaczania przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego, uznaje się: Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Miast Polskich, Związek Powia-
tów Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej20. 

Unia Metropolii Polskich to organizacja powstała jako konwent prezydentów 
miast w 1990 roku z inicjatywy Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocła-
wia21. Jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających 
do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami 
Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”22. Mi-
sją tej organizacji jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE23. 
Do jej celów statutowych należy: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej 
i gospodarczej, tworzenie podstaw kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, 
promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struk-
tur regionalnych i lokalnych oraz wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów 
wielkich miast, jak również współpraca z organami państwa, a także organizacjami 
ogólnopolskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii 
w państwie i integracji europejskiej24.

Unia Miasteczek Polskich jest dobrowolną formą stowarzyszenia się gmin. Jej ce-
lami są: obrona wspólnych interesów jej członków,  wspieranie idei samorządności 
lokalnej, współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miaste-
czek polskich i kreowania nowych oraz podejmowanie działań przyczyniających się 
do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – miasteczek. Powyższe cele realizuje 
poprzez promocję i wdrażanie lokalnych inicjatyw kulturowych, gospodarczych i eko-
logicznych, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie 

20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich or-
ganizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli 
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 2008 r., Nr 15, poz. 97.

21 T. Komornicki, P. Korcelli, P. Siłka i in., Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, 
Warszawa 2013, s. 136.

22 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11161.asp [dostęp: 12.01.2021 r.].
23 J. Skrzyp, Gospodarka przestrzenna w obszarach metropolitarnych, [w:] Administracja publiczna – czło-

wiek a ochrona środowiska: Zagadnienia społeczno-prawne, (red.) J. Buciński, M. Górski, M. Niedziół-
ka i in., Warszawa 2011, s. 335.

24 Załącznik do uchwały nr  22/2019 r. Rady Fundacji Unia Metropolii Polskich z dnia 3 czerwca 2019 r., 
§ 2, https://www.metropolie.pl/pl/o-ump/statut-ump/ [dostęp: 12.01.2021 r.].
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działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Unii, 
współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi25.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – to największa ogólnopolska 
organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim 
kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym 
celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych pro-
blemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają 
w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowa-
dzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji 
w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu go-
spodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecz-
nie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu 
i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań pro-
ponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym sku-
tecznie zablokowanych. Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiej-
skich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, 
stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój 
samorządności lokalnej26.

Związek Miast Polskich jest niewątpliwie jedną z najprężniejszych organizacji sa-
morządowych zrzeszonych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Jego historia sięga czasów przedwojennych – powstał bowiem w 1917 roku i funk-
cjonował przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Druga wojna światowa 
przerwała jego działalność; reaktywowany został dopiero po wyborach lokalnych 27 
maja 1990 roku. Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 
dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Ponadto, że może 
on podjąć się obrony interesów miast w nim niezrzeszonych na ich wniosek. Zwią-
zek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawach rozwiązań prawnych niekorzystnych dla samorządów. Zwraca się także 
do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej 
w sprawach istotnych dla gmin27.

Związek Powiatów Polskich powstał w lutym 1999 roku, przy czym działacze 
Związku jego powstanie określają raczej jako restytucję działalności po 60 latach prze-

25 http://ump.home.pl/ump/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7 [dostęp: 
12.01.2021 r.].

26 http://www.zgwrp.pl/misja-zwiazku [dostęp: 12.01.2021 r.].
27 M. Adamowicz, P. Duklewski, M. Lasota i in., Współpraca administracji rządowej z administracją sa-

morządową na przykładzie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, [w:] 
Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową, (red.) M. Stec, Warszawa 2009, 
s. 21.
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rwy. Jego celami statutowymi są wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony 
wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju 
polskich powiatów, jak również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez 
swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kultural-
nej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie ini-
cjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej inwalidów28.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej powstał we wrześniu 2002 roku 
Najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne, które składa się z przedstawicieli 
wszystkich polskich województw w równej liczbie czterech delegatów na wojewódz-
two. Cele Związku to wspieranie idei samorządu terytorialnego, dążenie do społeczno-
-gospodarczego rozwoju polskich województw oraz obrona ich wspólnych interesów29. 

Zakończenie
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest to forma współpracy 

rządu i organizacji jednostek samorządu terytorialnego posiadająca status ustrojo-
wy. Stanowi instrument dialogu pomiędzy rządem i przedstawicielami samorzutnie 
zorganizowanego środowiska samorządowego, jak również wyraz kohabitacji rządu 
wyrażającego interes państwa oraz zróżnicowanego politycznie, wyrażającego interesy 
regionalne i lokalne samorządu terytorialnego. Nie mniej jednak należy zauważyć, 
że pomimo swojego dziewiętnastoletniego istnienia w doktrynie prawa administra-
cyjnego zagadnienie będące przedmiotem rozważań jest wciąż mało popularne. Co 
świadczy o tym, że dyskusja nad znaczeniem ustrojowym Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego jest zagadnieniem wciąż aktualnym, z uwagi na fakt że 
jest idealnym miejscem do prowadzenia dialogu i negocjacji dotyczących kwintesencji 
samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej.
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Rozdział 6  
Budżet obywatelski – funkcjonalna czy dysfunkcjonalna 

instytucjonalizacja instrumentu demokracji kontestacyjnej

Civic budget – functional or dysfunctional institutionalization  
of the instrument of contestation democracy

Waldemar Jagodziński1

Streszczenie
Budżet partycypacyjny to narzędzie, po które sięga coraz więcej jednostek samorządu teryto-

rialnego w Polsce, dla których ważne jest poznanie potrzeb interesariuszy zainteresowanych róż-
nymi aspektami rozwoju lokalnego i regionalnego. Nie dziwi zatem fakt, że instytucja budżetu 
obywatelskiego doczekała się uregulowań prawnych. Pojawia się jednak pytanie, czy te regulacje 
mają charakter funkcjonalny, czy dysfunkcjonalny. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na 
powyższe pytanie dokonana na podstawie analizy wybranych rozwiązań instytucjonalno-prawnych.

Słowa kluczowe: budżet partycypacyjny, budżet obywatelski, rozwój lokalny i regionalny, demo-
kracja lokalna, partycypacja.

Summary
Participatory budgeting is a tool that is used by more and more local government units in Poland, 

for which it is important to understand the needs of stakeholders interested in various aspects of lo-
cal and regional development. It is therefore not surprising that the institution of the civic budget 
has been regulated by law. However, the question arises whether these regulations are functional or 
dysfunctional. The aim of the study is an attempt to answer the above question based on the analysis 
of selected institutional-legal solutions. 

Keywords: participatory budgeting, civic budget, local and regional development, local democracy, 
participation.

1 Adiunkt, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki, ORCID: 0000-0002-6148-8703.
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Wstęp
Problematyka wykorzystania budżetu obywatelskiego w polskich miastach stanowi 

przedmiot zainteresowania socjologów, ekonomistów, jak również geografów2, czy 
prawników. Budżet obywatelski jest instytucją, która coraz bardziej przebija się do 
świadomości polskiego społeczeństwa, stając się „filarem rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego na poziomie lokalnym”3. Pierwszym miastem polskim, które w praktyce 
postanowiło sprawdzić zagraniczną innowację zapoczątkowaną w brazylijskim Porto 
Alegre4, był Płock, gdzie w latach 2003–2005 funkcjonował tzw. Fundusz Grantowy. 
Kilka lat później, w roku 2011, uchwalono budżet obywatelski w Sopocie5. Choć jest 
on wprowadzany w coraz większej ilości miast, powiatów i województw, podkreślić 
należy, że jest to idea dopiero nabierająca w Polsce formalnoprawnego kształtu6, nad 
którą prowadzone są rozważania w doktrynie i orzecznictwie. Stosunkowo niedawno, 
bo dopiero w roku 2018 ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kon-
trolowania niektórych organów publicznych7 (dalej: ustawa zmieniająca), instytucja 
budżetu obywatelskiego została uregulowana na płaszczyźnie ustawowej, stanowiąc 
jeden z instrumentów demokracji kontestacyjnej, dzięki któremu realizuje się ideał 
koncepcji inkluzywnego prawa administracyjnego8, co z kolei w przyszłości być może 
umożliwi wzbogacenie konsensualnych form działania administracji. 

Jak wyjaśnia K. Eliasz, demokracja kontestacyjna stanowić powinna odpowiedź 
„na niektóre słabości czystej demokracji przedstawicielskiej, przede wszystkim na jej 
ograniczoną zdolność do zabezpieczania przed substancjalną arbitralnością działa-

2 Zob. literaturę przywołaną w K. Leśniewska-Napierała, Budżet obywatelski jako nowy instrument par-
tycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich” 2019, t. 53, s. 79.

3 M. Radziszewski, Dynamika partycypacji społecznej w wymiarze funkcjonowania budżetu obywatel-
skiego w Łodzi, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 1–2, s. 123. W roku 2015 instytucję budżetu par-
tycypacyjnego wykorzystano w 171 jednostkach samorządu terytorialnego (A. Sobol, Budżet obywa-
telski jako narzędzie rozwoju lokalnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2017, nr 316, s. 175).

4 Więcej na temat rozwoju budżetu obywatelskiego w Porto Alegre zob. B. Pytlik, Budżet partycypacyj-
ny w Polsce. Ewolucja i dylematy, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 1(13), s. 106–107. 

5 K. Bigoszewski, W starciu z budżetem partycypacyjnym. Praktyka tworzenia i wdrażania, „Studia z Po-
lityki Publicznej” 2017, nr 1 (13), s. 125. 

6 W literaturze podkreśla się, że budżet obywatelski nie jest jednorodną, ukształtowaną koncepcją, lecz 
w zależności od warunków panujących w społecznościach lokalnych stanowi efekt ciągłej instytucjo-
nalizacji procesu obywatelskiej partycypacji w sprawy publiczne (zob. A. Novy, B. Leubolt, Partici-
patory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil 
Society, „Urban Studies” 2005, nr 42/11, s. 2027).

7 Dz.U. 2018 r., poz. 130.
8 P. Ruczkowski, Koncepcja inkluzywnego prawa administracyjnego, [w:] Fenomen prawa administra-

cyjnego, (red.) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Lex/el 2019. 
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nia władz, która jest konsekwencją faktu, że w demokracjach reprezentacyjnych na 
realizację interesów mogą w pierwszej kolejności liczyć ci, którym udało się zagło-
sować na zwycięzcę (inną przyczyną jest np. niechęć lub brak możliwości realizacji 
interesów przez przedstawicieli). Demokracja kontestacyjna może być realizowana 
w oparciu o instytucje, które w różnym stopniu włączają obywateli do procesu infor-
mowania władz publicznych o istotnych potrzebach społeczeństwa i do kontrolowania 
ich decyzji”9.

Celem pracy jest przedstawienie ewolucji instytucjonalno-prawnych uwarunkowań 
rozwoju budżetu obywatelskiego w przestrzeni samorządowej. Przedmiotem analizy 
są przede wszystkim instytucje prawne10, których celem jest zapewnienie partycypacji 
społecznej. Rozważona zostanie również kwestia, czy dotychczasowe zmiany mają 
charakter funkcjonalny czy dysfunkcjonalny. W ramach realizacji tak postawionego 
celu zastosowano metodę krytyczno-poznawczej analizy literatury przedmiotu oraz 
metodę dogmatyczno-prawną. 

Dokonując analizy instytucjonalno-prawnych uwarunkowań budżetu obywatel-
skiego w Polsce należy wyodrębnić dwa etapy: przed i po wprowadzeniu przepisów 
regulujących sposób funkcjonowania omawianej instytucji w poszczególnych jednost-
kach samorządu terytorialnego. Cezurę czasową stanowi zatem 31.01.2018 roku, czyli 
moment wejścia w życie przywołanej wcześniej ustawy zmieniającej z 11.01.2018 roku. 

1 . Istota, cel i korzyści płynące z budżetu obywatelskiego
Zanim budżet obywatelski ujęto w ramy prawne, określano go również mianem 

budżetu partycypacyjnego. Zdaniem W. Kębłowskiego istotę tej instytucji z kilku 
powodów lepiej oddaje pojęcie „budżet partycypacyjny”, nawet jeśli jest ono mniej 
przystępne. „Po pierwsze, podkreśla znaczenie aktywnego bezpośredniego uczest-

9 K. Eliasz, Budżet partycypacyjny jako instytucja republikańska, „Finanse Komunalne” 2020, nr 1, s. 10.
10 Podkreślić należy, że kompletna analiza instytucjonalnych uwarunkowań realizacji idei budżetu oby-

watelskiego zakłada szczegółową identyfikację czynników sprzyjających partycypacji społecznej w za-
rządzaniu określoną jednostką samorządu terytorialnego, jak również identyfikację barier utrudnia-
jących lub uniemożliwiających wykorzystanie instytucji budżetu obywatelskiego przez lokalną spo-
łeczność. Nawiązując do metodologii badań geografii ekonomicznej, czynniki te można podzielić na 
egzogeniczne i endogeniczne. Czynniki egzogeniczne związane są z odgórnym kreowaniem ram in-
stytucjonalnych, umożliwiających włączenie obywateli w proces administrowania państwem. Przed-
miot badania w tym przypadku stanowi zatem problematyka legislacyjna skoncentrowana na rozwoju 
instytucji prawnych, których celem jest umożliwienie partycypacji społecznej w ogóle. Z kolei czyn-
niki endogeniczne tkwią w potencjale władz samorządowych, społeczności oraz innych aktorów lo-
kalnych, od których zależy zakres oddolnie podejmowanych inicjatyw. W tym przypadku przedmiot 
badań stanowią rozwiązania wprowadzane na szczeblu lokalnym. Podkreślić należy, że poszczególne 
czynniki są ze sobą ściśle powiązane i w sposób synergiczny wpływają na wykorzystanie w praktyce 
instytucji budżetu obywatelskiego. 
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niczenia (partycypacji) w jego tworzeniu, zamiast opierać się na pośrednim wpływie 
na budżet samorządów oferowanym przez struktury demokracji przedstawicielskiej. 
Po drugie, zwraca uwagę na możliwość zaangażowania wszystkich mieszkańców – 
również tych, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa. Pozwala też na włączenie 
„użytkowników” miasta, którzy niekoniecznie są w nim zameldowani (na przykład 
osoby regularnie dojeżdżające do miasta do szkoły lub pracy). Po trzecie, nie stwarza 
mylnego wrażenia odrębności polskich budżetów partycypacyjnych, bowiem łączy je 
z setkami podobnych doświadczeń określanych tym terminem w innych krajach”11. 
Argumentacja ta nie przekonała jednak ani badaczy, ani osób odpowiedzialnych za 
treść urzędowych stron internetowych, ani ustawodawcy. Jak przypuszcza B. Martela, 
w przypadku coraz częściej pojawiającego się określenia „budżet obywatelski”, także 
w aktach prawnych, wygrała „pragmatyka i przekonanie o tym, że lepiej stosować 
bardziej swojskie słowa”12.

W Leksykonie budżetowym Sejmu RP (mimo zmian legislacyjnych z 2018 r.) wid-
nieje cały czas informacja o braku definicji formalnoprawnej budżetu obywatelskiego, 
w związku z czym instytucję tę zdefiniowano jako „nieformalny zwrot określający wy-
dzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ra-
mach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy 
i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne (indywi-
dualnie lub przez odpowiednie organizacje). Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się 
w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego”13. Także na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego widnieje przygotowana w oparciu o nieaktualną 
ustawę z dnia 8.03.1999 roku o samorządzie gminnym14 definicja budżetu obywatel-
skiego, zgodnie z którą są to „Środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone 
na projekty wyłonione w procesie otwartego zgłaszania pomysłów, publicznej debaty 
i głosowania, przeprowadzanego w trybie konsultacji społecznych”15. 

11 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014, s. 4, przypis nr 2. Zauważyć jed-
nak należy, że w innych krajach również funkcjonuje pojęcie budżet obywatelski (zob. np. B. Geißel, 
A. Kolleck, M. Neunecker, Projektbericht „Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Frankfur-
ter Bürgerhaushaltes 2013”, http://www.fb03.uni-frankfurt.de/46461594/Buergerhaushalt-Frankfurt 
Evaluationsbericht _Final.pdf [data dostępu: 1.12.2020]; C. Herzberg, Bürgerhaushalt in Großstädten, 
Bonn 2005; N. Kersting, S. Busse, S.H. Schneider, Evaluationsbericht Bürgerhaushalt Jena, Münster 
2013).

12 B. Martela, Wpływ budżetu obywatelskiego na przestrzeń polskich miast, „Urban Development Issues” 
2020, nr 66, s. 174. 

13 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/BASLeksykon.xsp?t=s&id=667DCF4F24778F74C1257A-
710030C2E9&q=bud%C5%BCet%20obywatelski%20 [data dostępu: 22.11.2020]. 

14 Dz. U. z 2016 r., poz. 446.
15 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4001, 

pojecie. html [data dostępu: 22.11.22020]. 
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Brak jednomyślności pojęciowej pojawia się również w literaturze przedmiotu. 
Przykładowo M. Korolewska i K. Marchewka-Bartkowiak zdefiniowały budżet oby-
watelski jako „Dopuszczenie mieszkańców społeczności lokalnej do udziału w proce-
sie decyzyjnym związanym ze stanowieniem wydatków samorządowych”16. Jak pod-
kreślają autorki, instytucja ta „jest jednym z pozytywnych przejawów praktycznego 
zastosowania nowego modelu zarządzania publicznego – governance, który opiera 
się na niewymuszonym współdziałaniu samodzielnych podmiotów współpracują-
cych na zasadzie zaufania i współodpowiedzialności”17. W podobny sposób budżet 
partycypacyjny definiuje G. Kocot, postrzegając go „jako proces, podczas którego 
mieszkańcy danej jednostki terytorialnej w sposób bezpośredni decydują lub współ-
decydują o przeznaczeniu całości bądź części dostępnych środków publicznych”18. 
W literaturze przedmiotu można spotkać również wypowiedzi, które istotę omawianej 
instytucji formułują w sposób bardziej lapidarny. B. Pytlik uważa, że sprowadza się 
ona „do wzięcia przez mieszkańców na siebie odpowiedzialności za swoje otocze-
nie”19, a A. Rytel-Warzocha postrzega ją jako „uspołecznienie procesu budżetowania 
na poziomie lokalnym”20.

Jak widać z przytoczonych powyżej definicji, różnice w nomenklaturze pojęcio-
wej nie wpływają na treść definicji samej instytucji, przy czym podkreślić należy, że 
w polskiej literaturze przedmiotu kładzie się nacisk głównie na finansowy aspekt tej 
definicji. W takim ujęciu budżet obywatelski sprowadza się do zaangażowania spo-
łeczności lokalnej w proces współdecydowania o sposobie alokacji środków publicz-
nych jednostki samorządu terytorialnego. Taka definicja nie oddaje w pełni idei oma-
wianej instytucji, ponieważ koncentruje się głównie na jej aspekcie ekonomicznym. 
Wydaje się jednak, że kwestie ekonomiczne pełnią w przypadku realizacji działań 
zmierzających do uchwalenia budżetu obywatelskiego funkcję służebną w stosunku do 
możliwości nawiązania dialogu między organami administracji publicznej i obywate-
lami. Budżet partycypacyjny ma charakter transformujący, stanowi bowiem z jednej 
strony instrument modernizacji administracji, której celem jest zmiana postrzegania 
obywatela przez administrację publiczną: obywatel nie jest już tylko petentem, lecz 
staje się pełnoprawnym partnerem, który współdecyduje o rodzaju wykonywanych 

16 M. Korolewska, K. Marchewka-Bartkowiak, Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej – 
analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, „Studia BAS” 2015, nr 4 (44), 
s. 124. 

17 Tamże, s. 123. 
18 G. Kocot, Budżet partycypacyjny w Polsce, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego – państwo, go-

spodarka, świat, (red.) J. Osiński, J. Popławska, Warszawa 2014, s. 84. 
19 B. Pytlik, Budżet partycypacyjny…, dz. cyt., s. 103. 
20 A. Rytel-Warzocha, Budżet obywatelski jako nowa forma społecznej partycypacji, „Przegląd Naukowy 

Disputatio” 2013, t. XV, s. 67. 
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zadań publicznych. Aby jednak było to możliwe, niezbędny jest odpowiedni przepływ 
informacji, jak również zagwarantowanie obywatelowi, że będzie traktowany jako peł-
noprawny partner w dyskusji, a nie jedynie jako głos doradczy. Z drugiej zaś strony 
budżet obywatelski jest narzędziem służącym poznaniu oraz integracji interesów róż-
nych aktorów zainteresowanych rozwojem danej jednostki samorządu terytorialne-
go. Różnego rodzaju korzyści interesariuszy z uczestnictwa w pracach nad budżetem 
obywatelskim przedstawiono w tab. nr 1 i 2. 

Tabela 1. Korzyści z uczestnictwa w pracach nad budżetem obywatelskim wynikające dla różnych grup 
aktorów

decydenci polityczni administracja 
obywatele  

i inicjatywy obywa-
telskie 

interesariusze i orga-
nizacje pozarządowe 

wnioskodawcy pro-
jektów

wykreować można 
nowe innowacyjne 
rozwiązania do-
tychczasowych pro-
blemów 

możliwość wykre-
ow an i a  n ow y c h 
innowacyjnych roz-
wiązań dotychcza-
sowych problemów 

możliwość przedsta-
wienia i wdrożenia 
własnych koncepcji 
i pomysłów

możliwość przedsta-
wienia i wdrożenia 
własnych koncepcji 
i pomysłów

wyższa akceptacja  
wyników postępo-
wania związanego 
z budżetem obywa-
telskim  

poszczególne za-
dania komunalne 
mogą zostać prze-
jęte do realizacji 
przez aktywnych 
obywateli

możliwość przejęcia 
do realizacji po-
szczególnych zadań 
komunalnych przez 
aktywnych obywa-
teli

możliwość współ-
kształtowania pro-
jektów, planów, pro-
gramów i różnych 
rodzajów polityk 

możliwość współ-
kształtowania pro-
jektów, planów, pro-
gramów i różnych 
rodzajów polityk

zmniejszenie ryzyka 
ekonomicznego,
wzrost bezpieczeń-
stwa prawnego

decyzje są przygoto-
wywane w oparciu 
o „bogatszą” wiedzę 
zaangażowanych 
osób  

opracowywanie 
decyzji w oparciu 
o „bogatszą” wiedzę 
zaangażowanych 
osób

możliwość wpływu 
na decyzje, które 
dotyczą obywateli 
i ich jakości życia 

docenienie znacze-
nia organizacji

większa szansa na 
szybszą realizację 
projektów dzięki 
rzadszemu wnosze-
niu środków praw-
nych 

możliwość zwięk-
s z e n i a  s t o p n i a 
akceptacji i legity-
mizacji decyzji po-
litycznych 

ułatwienie procesu 
ważenia rozbież-
nych zainteresowań 

wykorzystanie 
możliwości samo-
organizacji w celu 
stworzenia nowych 
pól działania 

wzrost zaufania do 
podejmowanych 
decyzji politycznych

odciążenie podstę-
powania admini-
stracyjnego 

uznanie i szacunek 
dla działań podej-
mowanych w ra-
mach partycypacji 
społecznej 

zwiększenie pozio-
mu identyfikacji 
z otoczeniem lokal-
nym / regionalnym 

możliwość szybsze-
go reagowania na 
pojawiające się wąt-
pliwości czy skargi

Źródło: Strategiegruppe Partizipation, Arbeitsblätter zur Partizipation, Wien 2012, s. 12, https://www.partizipa-
tion.at/fileadmin/media_data/Downloads/Arbeitsblaetter_neu/publikation_arbeitsblaetter.pdf [data dostępu: 
1.12.2020 r.].
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Tabela 2. Korzyści ze współpracy z innymi interesariuszami budżetu obywatelskiego  wynikające dla 
różnych grup aktorów

decydenci polityczni administracja obywatele i inicja-
tywy obywatelskie 

interesariusze i orga-
nizacje pozarządowe 

wnioskodawcy  
projektów

lepsze rozpoznanie 
interesów i potrzeb 
różnych grup spo-
łecznych

lepsze rozpoznanie 
interesów i potrzeb 
różnych grup spo-
łecznych

tworzenie miejsc 
umożliwiających 
świadome przed-
stawianie własnych 
inicjatyw 

szansa uwzględnie-
nia interesów innych 
aktorów

możliwość wypraco-
wania długotermi-
nowych rozwiązań 
i zmniejszenie liczby 
postępowań sądo-
wych   

możliwość zmniej-
szenia presji ocze-
kiwania i lobbingu 
różnych zaintereso-
wanych grup (intere-
sy partykularne) 

możliwość zmniej-
szenia presji ocze-
kiwania i lobbingu 
różnych zaintereso-
wanych grup (inte-
resy partykularne) 

wzrost stopnia ak-
ceptacji dla wyni-
ków postępowania  

możliwość stwo-
rzenia podstaw dla 
przyszłej współpracy 
(zwłaszcza zdobycie 
zaufania) 

możliwość poprawy 
relacji  z interesariu-
szami operacyjnymi 

stworzenie pola do 
rozwiązywania kon-
fliktów, umożliwie-
nie zrównoważenia 
interesów różnych 
grup

stworzenie pola do 
rozwiązywania kon-
fliktów, umożliwie-
nie zrównoważenia 
interesów różnych 
grup

podniesienie po-
ziomu zrozumie-
nia tego, jak funk-
cjonuje polityka 
i administracja  

możliwość lepsze-
go „zakorzenienia” 
przedsiębiorstwa 
w gminie / regionie, 
w którym ma siedzi-
bę  

wspieranie i rozwój 
kultury partycypa-
cji społecznej, lo-
kalnej demokracji, 
współpracy i dialogu 
z obywatelami 

wspieranie i rozwój 
kultury partycypa-
cji społecznej, lo-
kalnej demokracji, 
współpracy i dialo-
gu z obywatelami

możliwość zajęcia 
się kwestiami, któ-
re wykraczają poza 
klasyczne zadania 
organów admini-
stracji  publicznej

większe zrozumienie 
dla inicjatyw innych 
aktorów

poprawa przepływu 
informacji i komuni-
kacji z obywatelami

poprawa przepływu 
informacji i komu-
nikacji z obywate-
lami

możl iwoś ć  s two-
rzenia podstaw dla 
przyszłej współpracy 
(zwłaszcza zdobycie 
zaufania, także w od-
niesieniu do produk-
tów i usług świad-
czonych przez dany 
przedsiębiorstwo)

możliwość integracji 
„grup zmarginalizo-
wanych” ze społecz-
nością 

poprawa przepływu 
informacji i komu-
nikacji z obywate-
lami
możliwość zmniej-
szenia presji poli-
tycznej 
możliwość zajęcia 
się kwestiami, któ-
re wykraczają poza 
klasyczne zadania 
organów admini-
stracji  publicznej 

Źródło: Strategiegruppe Partizipation, Arbeitsblätter zur Partizipation, Wien 2012, s. 13, https://www.partizipa-
tion.at/fileadmin/media_data/Downloads/Arbeitsblaetter_neu/publikation_arbeitsblaetter.pdf [data dostępu: 
1.12.2020 r.].



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

92 

W polskiej literaturze przedmiotu wymienia się na ogół cele ogólne i szczegółowe 
budżetu obywatelskiego. W przypadku celów ogólnych wskazuje się najczęściej na21:

 – maksymalizację dostępu do istotnych informacji,
 – aktywizację społeczności lokalnej,
 – edukację obywatelską służącą promocji ideałów demokratycznych,
 – zwiększenie identyfikacji obywateli z jednostką samorządu terytorialnego,
 – poprawę dialogu z obywatelami,
 – wzrost akceptacji decyzji politycznych i administracyjnych podejmowanych na 

obszarze określonej jednostki samorządu terytorialnego. 

Cele szczegółowe formułowane są w zależności od potrzeb jednostki samorządu 
terytorialnego, w której budżet jest realizowany. Powinny one być zgodne ze strate-
giczną wizją rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego, tak aby pomysły zgła-
szane przez mieszkańców w kolejnych latach pozostawały ze sobą spójne, nie będąc 
efektem aktualnej mody czy emocji mieszkańców22. 

2 . Budżet obywatelski przed wejściem w życie ustawy z 11 
stycznia 2018 roku

Do wejścia w życie ustawy z 2018 roku, samorządy mogły wprowadzić budżet oby-
watelski, korzystając z instytucji konsultacji z mieszkańcami23. Instytucję tę regulowały 
ustawy ustrojowe, dopuszczające konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu 
terytorialnego w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach waż-
nych dla jednostki samorządu terytorialnego. Budżet obywatelski był zatem „organi-
zowany na nieformalnych zasadach jako konsultacje społeczne”24, natomiast wyniki 
tych konsultacji władze lokalne respektowały na zasadzie „dżentelmeńskiej umowy”. 
Taka procedura obciążona była licznymi mankamentami. Po pierwsze, niektóre sa-
morządy ograniczały inwencję uczestników, pozwalając mieszkańcom zgłaszać po-
mysły skoncentrowane na kwestiach infrastrukturalnych. Po drugie, w niektórych 

21 D. Kraszewski, R. Skrzypiec, G. Wójkowski, Monitoring realizacji budżetu obywatelskiego. Raport z pi-
lotażowego etapu badania w 6 gminach województwa śląskiego, Katowice, kwiecień 2015, s. 5, http://
bonafides.pl/wpcontent/uploads/raport_podsumowuj%C4%85cybud%C5%BCetyobywatelskie_
woj.%C5%9Bl%C4%85skie_BonaFides2. pdf [data dostępu: 22.11.2020].

22 D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014, s. 22, https://www.batory.
org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Budzet_obywatelski_w_Polsce_D._Kra-
szewski_K._Mojkowski.pdf [data dostępu: 22.11.2020].

23 Więcej na temat istoty konsultacji zob. E. Gulińska, Konsultacje społeczne jako instrument partycypa-
cji społecznej na przykładzie Gminy i Miasta Radom, Radom 2019, s. 35–50.

24 B. Sorychta-Wojsczyk, Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicz-
nej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 78, s. 423. 
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samorządach budżetem obywatelskim objęty był obszar całej gminy, zaś w innych 
brano pod uwagę jednostki pomocnicze samorządu (dzielnice, osiedla)25. Po trzecie, 
decyzje podjęte w ramach współdecydowania o przeznaczeniu środków publicznych 
nie miały mocy prawnie wiążącej wobec organu jednostki samorządu terytorialnego, 
jako że konsultacjom (w przeciwieństwie do referendum) przypisuje się niewiążący 
charakter, w związku z czym „Odrzucenie propozycji wybranej przez mieszkańców 
w głosowaniu nie otwierało (…) drogi prawnej służącej przymuszeniu organów jed-
nostki samorządu terytorialnego do realizacji wybranych w głosowaniu projektów”26. 
Po czwarte, wątpliwości wzbudzało „zagadnienie decydowania przez radę gminy – bez 
wyraźnego upoważnienia ustawowego – o rozpoczęciu konsultacji w sprawie określe-
nia przez mieszkańców proponowanego kształtu części projektowanego budżetu”27. 
I wreszcie po piąte, wątpliwości wzbudzał także definiowany w uchwałach organu 
gminy krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Jak podkreślono w wy-
roku WSA w Gliwicach z 14 stycznia 2014 roku 28, krąg ten określił sam ustawodawca, 
zaliczając do niego mieszkańców gminy, co a contrario oznacza, „że w delegacji art. 5a 
ust. 2 u.s.g. nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych do udzia-
łu w konsultacjach”. W wyroku tym doprecyzowano również pojęcie „mieszkaniec 
gminy”, które przez pryzmat wykładni celowościowej rozumieć należy jako osobę 
stale zamieszkującą na obszarze danej gminy. „Z uwagi na to, iż w zasadzie miejsce 
zamieszkania zależne jest od zamiaru, a więc od woli konkretnej osoby, a o charakte-
rze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywi-
sty, przeto osoby, które spełniają wymienione przesłanki są mieszkańcami gminy”29. 
Niedopuszczalne są więc ograniczenia podmiotowe w zależności od zameldowania 
na terenie gminy, od spełnienia kryterium wieku30, kryterium posiadania czynne-
go prawa wyborczego31 bądź też pełnej zdolności do czynności prawnych. A zatem 
„Mieszkańcem jest także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 
prawnych, nieposiadająca polskiego obywatelstwa, a także pozbawiona praw publicz-
nych. Oznacza to, że osoby, które:

 – nie ukończyły 18. roku życia;
 – zostały ubezwłasnowolnione całkowicie;

25 K. Bigoszewski, W starciu…, dz. cyt., s. 125. 
26 J. Kosowski, Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych w świetle nowelizacji ustaw samo-

rządowych z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 10, s. 68. 
27 B. Sorychta-Wojsczyk, Uwarunkowania wykorzystania budżetu…, dz. cyt., s. 423. 
28 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 stycznia 2014 r., I SA/Gl 1291/13, LEX nr 2853282.
29 Tamże. 
30 Zob. m.in. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 15.09.2017 r., P-II.4131.2.186.2017 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 3075).
31 Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006 r., II SA/Op 213/06, LEX nr 475242. 
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 – są obcokrajowcami (nawet apatrydami);
 – zostały pozbawione praw publicznych w prawomocnym wyroku sądowym
 – posiadają status mieszkańca oraz mogą uczestniczyć w konsultacjach społecz-

nych”32.

Mimo licznych postulatów do lege ferenda formułowanych w doktrynie, regulacje 
prawne zamieszczone w ustawie zmieniającej w niewielkim stopniu zmodyfikowały 
zasady funkcjonowania instytucji budżetu partycypacyjnego.

3 . Budżet obywatelski jako przedmiot regulacji ustawy z 11 
stycznia 2018 roku

Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe regulacje w zakresie budżetu obywatel-
skiego w ustawach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialne-
go, a więc w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dalej usg), 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz w ustawie 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Ponieważ zmiany wpro-
wadzone w zakresie funkcjonowania instytucji budżetu obywatelskiego są niemal 
identyczne na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, poniższe rozważania 
przedstawione zostaną na przykładzie zmian wprowadzonych w usg. 

Przede wszystkim podkreślić należy, że ustawa zmieniająca ujęła w ramy prawne 
dotychczasową praktykę tworzenia budżetu partycypacyjnego, tzn. zgodnie z art. 5a 
ust. 3 usg budżet obywatelski stanowi szczególną formę konsultacji społecznych. 
W doktrynie takie podejście spotyka się z krytyką, wynikającą z faktu, iż budżetowi 
obywatelskiemu nie należy przypisywać charakteru konsultacyjnego, lecz należy go 
postrzegać jako proces decyzyjny33. Wniosek taki można wysnuć wprost z treści art. 5a 
ust. 4 usg, w myśl którego w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpo-
średnim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. W takim 
rozumieniu „budżet obywatelski (…) stanowi formę demokracji bezpośredniej ana-
logiczną do rozstrzygającego referendum lokalnego”34.

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione 
w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały bu-
dżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Z kolei w art. 5a ust. 5 usg ustawodawca nałożył na 
gminy będące miastami na prawach powiatu obowiązek utworzenia budżetu obywa-

32 B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz do art. 5(a). Lex/el 2018. 
33 P. Drembkowski (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2020, Lex/el. 
34 Tamże. 
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telskiego, którego wysokość ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych 
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W ramy prawne ujęto 
również sposób podziału środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego. 
Zgodnie z art. 5a ust. 5 usg środki te można podzielić na pule obejmujące całość gmi-
ny i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. 
Ustawodawca określił również minimalną treść uchwały rady gminy określającej wy-
magania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Uczynił to, podając 
w art. 5a ust 7 usg jej obligatoryjne elementy. 

Podkreślić należy, iż omawiany instrument partycypacji społecznej uzyskał co 
prawda kontury formalnoprawne, lecz sposób jego instytucjonalizacji, rozwiewając 
stare wątpliwości, wzbudził nowe.

Po pierwsze, nie wiadomo, jakie względy przemawiały za uczynieniem budżetu 
obywatelskiego instytucją obligatoryjną jedynie w miastach na prawach powiatu. 
Choć motywy takiej regulacji powinny znaleźć się w uzasadnieniu do projektu ustawy, 
projektodawca nie wyjaśnił celu wprowadzonych zmian35. Lektura rozważań przedsta-
wionych przez J. Kosowskiego prowadzi do wniosku, że stworzenie obligatoryjnego 
budżetu obywatelskiego dla gmin będących miastami na prawach powiatu było celem 
samym w sobie36. 

Po drugie, ustawy samorządowe niezbyt precyzyjnie regulują temporalne aspekty 
funkcjonowania budżetu obywatelskiego37. O ile bowiem expressis verbis ustawo-
dawca stwierdził, że głosowanie dotyczące budżetu obywatelskiego ma się odbywać 
corocznie, o tyle nie jest jasna kwestia realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W doktry-
nie reprezentowany jest pogląd, w myśl którego budżet obywatelski powinien służyć 
realizacji przedsięwzięć rocznych, jako że przedsięwzięcia te powinny być włączone do 
uchwały budżetowej, a nie wieloletniej prognozy finansowej, która zgodnie z art. 227 
ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 
trzech kolejnych lat budżetowych. Z drugiej strony podkreślić należy, że organ sta-
nowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale określającej wymagania, ja-
kie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, może przewidzieć realizację 
przedsięwzięć wieloletnich. Pojawia się jednak pytanie, czy w takiej sytuacji zadanie 
wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, włączone do uchwały budżetowej na dany 

35 Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udzia-
łu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów pu-
blicznych, VIII kadencja, druk sejm. nr 2001, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/07868D7E-
8E38658BC12581D7004FA309/%24File/ 2001.pdf [data dostępu: 24.11.2020].

36 J. Kosowski, Budżet obywatelski…, dz. cyt., s. 69.
37 Zob. więcej na ten temat: M. Bitner, Opinia dotycząca wybranych kwestii intertemporalnych zwią-

zanych z utworzeniem budżetu obywatelskiego, http://konsultacje.um.warszawa.pl/ sites/konsultacje.
um.warszawa.pl/ files/ opinia_prawna_dr_hab._michala_bitnera_w_sprawie_utworzenia_budzetu_
obywatelskiego.pdf [data dostępu: 24.11.2020].



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

96 

roku i niedokończone w danym roku budżetowym, może zostać automatycznie włą-
czone do projektu uchwały budżetowej na rok następny czy też niedokończona część 
zadania powinna stać się przedmiotem corocznego głosowania.

Kolejnym zapisem prowadzącym do sporów interpretacyjnych jest kwestia stopnia 
ingerencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w zadania wy-
brane w ramach budżetu obywatelskiego. Ustawy samorządowe przewidują, że w toku 
prac nad projektem uchwały budżetowej organ ten nie może usuwać lub zmieniać 
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wątpliwości 
budzi zastosowanie pojęcia nieostrego „w stopniu istotnym”. Trudno bowiem określić, 
w którym momencie zmiana zadania dokonana przez Radę Gminy nabiera charak-
teru istotnego i tym samym staje się niedopuszczalna w świetle art. 5a ust. 4 usg. 
Słusznie zauważa W. Baranowska-Zając, że „w praktyce mogą powstawać problemy 
w rozróżnieniu wprowadzanych przez organ stanowiący zmian o charakterze nieistot-
nym i zakazanych przez ustawodawcę zmian o charakterze istotnym, odnoszących się 
do zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Takie 
rozwiązanie prowadzi do niebezpieczeństwa ograniczania zakresu zadań wybranych 
przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego przez organy jednostek sa-
morządu terytorialnego, które w danych warunkach mogą kierować się innymi za-
mysłami wydatkowania środków publicznych, co w konsekwencji może powodować 
osłabienie udziału mieszkańców w procesie funkcjonowania jednostki samorządowej 
poprzez analizowaną instytucję społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje bowiem ry-
zyko, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie wprowadzał 
znaczące zmiany w stosunku do zadań wybranych przez mieszkańców, traktując je 
jako zmiany o charakterze nieistotnym, dozwolone przez ustawodawcę”38. Przypusz-
czać zatem należy, że w praktyce to organy nadzoru oraz sądy administracyjne będą 
musiały w spornych sytuacjach zdecydować, gdzie przebiega linia podziału między 
istotną i nieistotną zmianą zadania. 

Zakończenie 
Budżet partycypacyjny to niewątpliwie instytucja, która kryje w sobie ogromny 

potencjał, który właściwie wykorzystany powinien stanowić przede wszystkim narzę-
dzie do poznania i integracji interesów różnych grup społecznych, dla których ważny 
jest rozwój określonych jednostek samorządu terytorialnego. Aby tak się stało, należy 
aktywizować społeczność lokalną i zachęcić ją do informowania organów admini-
stracji publicznej o potrzebach, które jako priorytetowe powinny zostać zaspokojone 

38 W. Baranowska-Zając, Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych 
ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 44, s. 8. 
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w danym miejscu i czasie dzięki alokacji części środków publicznych. Osiągnięcie tak 
postawionych celów wymaga spełnienia pewnych warunków brzegowych, co oznacza, 
że nie wystarczy wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjono-
wania instytucji budżetu obywatelskiego w sposób pozostawiający szerokie pole do in-
terpretacji bądź nadinterpretacji zastosowanych pojęć nieostrych (w takim przypadku 
bowiem kreowana instytucja ma charakter dysfunkcjonalny, a więc nie spełnia w pełni 
pokładanych w niej nadziei). Uczynienie z budżetu obywatelskiego instytucji funkcjo-
nalnej wymaga, by społeczeństwo nabrało przekonania co do znaczenia tej instytucji 
w wymiarze lokalnym, by rozumiało sens jej funkcjonowania i aktywnie uczestniczyło 
w realizacji tej idei. Stanie się tak wtedy, gdy budżet obywatelski będzie miał powta-
rzalny charakter, tzn. na stałe będzie wpisany do katalogu obligatoryjnych działań jed-
nostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, systematycznie podejmowanych 
w określonym czasie. Należałoby również zagwarantować ustawowo konieczność re-
alizacji przedsięwzięć wskazanych przez społeczność lokalną oraz uregulować kwestię 
przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane w perspektywie kilkuletniej. 

Natomiast na płaszczyźnie lokalnej należałoby zastanowić się nad działaniami, 
które pozytywnie wpłyną na zaangażowanie mieszkańców w prace nad budżetem oby-
watelskim. W celu zidentyfikowania działań, które odnoszą pożądane skutki, warto 
przeprowadzić studia komparatystyczne skupione na porównaniu doświadczeń ze-
branych w innych państwach, głównie tych, w których ideał inkluzywnego prawa 
administracyjnego z powodzeniem realizowany jest w praktyce. 
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Rozdział 7  
Samodzielność finansowa gminy. Wybrane zagadnienia

Financial independence of the commune. Selected Issues

Piotr Kobylski1

Streszczenie
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu samodzielności finansowej gminy. Na-

leży zauważyć, iż nastąpiły ważne zmiany m.in. w strukturze finansowania podstawowej jednostki 
samorządu terytorialnego. Warto bowiem podkreślić, iż ustawodawca dokonał regulacji prawnej 
dotyczącej finansów publicznych, podatków i opłat lokalnych czy dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. W tym kontekście warto się zastanowić, czy podjęte działania przez ustawodawcę na 
przestrzeni trzydziestu lat były wystarczające dla wypracowania samodzielności finansowej samorzą-
du gminnego. Głównym zamierzeniem badawczym jest charakterystyka tego, jaki wpływ mają wy-
mienione powyżej regulacje prawne dla ustalenia zakresu samodzielności finansowej polskich gmin. 
W dalszej kolejności natomiast, w jakim zakresie i na jakiej podstawie ustawodawca założył, że za-
proponowane rozwiązania legislacyjne spowodują poprawność finansowania samorządu gminnego.

Słowa kluczowe: gmina, samodzielność finansowa, źródła dochodów, wydatki, zadnia własne.

Summary
This study is devoted to the issue of the financial independence of a commune. It should be noted 

that there were important changes, including in the financing structure of a basic local government 
unit. It is worth emphasizing that the legislator introduced a legal regulation regarding public finances, 
local taxes and fees, or the income of local government units. In this context, it is worth considering 
whether the actions taken by the legislator over thirty years were sufficient to develop the financial 
independence of the municipal self-government. The main research intention is to characterize the 
impact of the above-mentioned legal regulations in determining the scope of financial independence of 
Polish municipalities. Subsequently, however, to what extent and on what basis the legislator assumed 
that the proposed legislative solutions will result in the correct financing of the local government.

Keywords: commune, financial independence, sources of income, expenses, own tasks.

1 Adiunkt, Katedra Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno-
-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ORCID: 0000-0002-0345-904X.
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Wstęp
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu samodzielności finanso-

wej gminy. Otóż, mija trzydzieści lat od przywrócenia funkcjonowania samorządu 
gminnego, czyli odrębnego od państwa związku publicznoprawnego. Na kształt gminy 
największy wpływ ma Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej2. Należy jednak zauwa-
żyć, iż w tym czasie nastąpiły także ważne zmiany m.in. w strukturze finansowania 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Warto bowiem podkreślić, iż w tym 
okresie ustawodawca dokonał regulacji prawnej dotyczącej finansów publicznych, 
podatków i opłat lokalnych, czy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Po-
nadto rola samorządu gminnego została zdeterminowana przez ratyfikację w całości 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego3. W nauce prawa wskazuje się, że dzia-
łalność samorządu gminnego bezpośrednio wiąże się z problemem samodzielności 
finansowej gminy4. Należy wskazać, iż ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym5, samorząd gminny uzyskał możliwość realizacji zadań publicznych w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność. Bez wątpienia tytułowa samodzielność 
stanowi istotę samorządu terytorialnego. W tym kontekście warto zaznaczyć, że samo-
dzielność polskiego samorządu jest zagadnieniem wieloaspektowym. Można bowiem 
wyróżnić samodzielność prawną, organizacyjną, czy polityczną, natomiast z uwagi 
na przedmiot niniejszego opracowania, w sposób szczególny należy pochylić się nad 
zagadnieniem samodzielności finansowej samorządu gminnego.

Nie ulega wątpliwości, że samodzielność finansowa samorządu gminnego jest de-
terminowana jego rolą w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym, a w szcze-
gólności źródłami środków na ich realizację. Należy zauważyć, że wykonywanie zadań 
publicznych przez gminę wymaga odpowiedniego podziału dochodów publicznych, 
które stanowią fundament poprawnie funkcjonującego samorządu. Trzeba podkre-
ślić, że bez odpowiedniego podziału przeprowadzonego podziału dochodów publicz-
nych, samorząd gminny może okazać się niezdolny do realizacji zadań publicznych we 
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W związku z tym należy zauważyć, 
że system finansowania samorządu gminnego powinien uwzględniać podział źródeł 
dochodów publicznych pomiędzy władze centralne, a samorząd gminny względem 
potrzeb pochodzących z finansowania zadań publicznych.

W tym kontekście warto się zastanowić, czy podjęte działania przez ustawodaw-
cę na przestrzeni tych trzydziestu lat były wystarczające dla wypracowania samo-

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., tj. Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.
3 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., 

Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
4 E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa polskich gmin, wyd. 1, Radom 2004, s. 5. 
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.
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dzielności finansowej samorządu gminnego. Głównym zamierzeniem badawczym 
jest charakterystyka tego, jaki wpływ mają wymienione powyżej regulacje prawne 
dla ustalenia zakresu samodzielności finansowej polskich gmin. W dalszej kolejności 
natomiast, w jakim zakresie i na jakiej podstawie ustawodawca założył, że zapropo-
nowane rozwiązania legislacyjne spowodują poprawność finansowania samorządu 
gminnego.

Wyznaczone cele przesądziły o wyborze układu opracowania i metodach badaw-
czych. Zawarte w pracy uwagi zostały przeprowadzone w oparciu o metodę dogma-
tyczną odniesioną do konkretnych regulacji normatywnych. Podstawowym źródłem 
badawczym były określone akty prawne, takie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych6, ustawa 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych7 oraz ustawa z dnia 
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego8. Należy 
stwierdzić, że to dobrze, iż w sprawie samodzielności finansowej samorządu gmin-
nego polski prawodawca podejmuje działania, jednakże mogą się one okazać niepro-
porcjonalne do założeń Konstytucji RP. 

1 . Gmina w aspekcie ustrojowym
Jak słusznie wskazuje się w nauce prawa, samodzielność samorządu gminnego 

sformułowana w Konstytucji RP oraz w ustawie o samorządzie gminnym ma przede 
wszystkim znaczenie ustrojowe dla określenia roli gminy w państwie. Można ująć 
ją jako samodzielną, utworzoną na mocy prawa, korporację lokalnego społeczeń-
stwa, o własnej wewnętrznej strukturze, która posiadając osobowość prawną podlega 
w określonym przez przepisy prawa nadzorowi ze strony państwa9. W tym kontekście 
na uwagę zasługuje pogląd, który na przestrzeni ostatnich lat utrwalił się w nauce 
prawa. Otóż, „współcześnie działalność administracji publicznej – zwłaszcza samo-
rządu terytorialnego – bardzo daleko wykracza poza klasyczną sferę porządkowo-
-reglamentacyjną (imperium), koncentrując się szeroko na zaspokajaniu potrzeb 
społecznych i zarządzaniu rozwojem, co w znacznym stopniu polega na stosowaniu 
działań nie władczych, z wykorzystaniem majątku publicznego (dominium). Deter-
minacja prawna działań administracji jest wtedy znacznie luźniejsza, nie jest zatem 

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.
7 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. 
8 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. Dz. U. z 2020 

r., poz. 23 ze zm. 
9 A. Gołębiowska, P. Zientarski, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne 

i społeczne, Warszawa 2016, s. 5.
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wymagana szczegółowa podstawa prawna. Status ustrojowy samorządu oparty jest 
na jego odrębnej od państwa podmiotowości w prawie publicznym, co gwarantuje 
mu samodzielność w podejmowaniu zadań publicznych, również tych, które ujęte są 
w prawie pozytywnym pod postacią klauzuli generalnej”10.   

W pierwszej kolejności należy wskazać, że aktualnie istnienie samorządu gminne-
go stanowi ważną cechę ustroju władzy lokalnej państwa prawnego. Samorząd gminny 
został przywrócony nowelą konstytucyjną z dnia 8 marca 1990 roku, a następnie tzw. 
Małą Konstytucją11, które w ten sposób dały „nowy początek” przepisom poświęco-
nym regulacjom ustroju samorządowego. Konstytucja RP zagwarantowała powstanie 
tytułowej gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale 
VII Konstytucji RP ustrojodawca zaznaczył, że samorząd terytorialny wykonuje zada-
nia publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 
publicznych, natomiast gmina ma wykonywać wszystkie zadania samorządu teryto-
rialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Co istotne, 
w art. 165 Konstytucji RP wskazano wprost na samodzielność samorządu gminne-
go poprzez zagwarantowanie jej ochrony prawnej. W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego istotą samorządu 
gminnego jako odrębnego podmiotu publicznego w państwie jest jego samodzielność. 
Z jednej strony wyszczególniona samodzielność nie może być w całości lub w części 
uchylona, co nie wyklucza przypadku ustawowego jej ograniczenia. Otóż, mając na 
uwadze art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP samodzielność gmin 
jest wartością chronioną, ale nie w sposób bezgraniczny. Ochrona takiej wartości nie 
może przesądzać albo zupełnie znosić prawa ustawodawcy do kreowania stosunków 
w państwie. Tytułowa samodzielność odnosi się przede wszystkim do działania gmi-
ny w ramach ustaw, co znaczy, iż ideą takich ustaw ograniczających samodzielność 
samorządu gminnego powinno być ustanowienie takich norm prawnych, w których 
ta samodzielność w jednolity sposób jest realizowana12. Nadto ustrojodawca przyznał 
gminie osobowość prawną oraz prawo własności i inne prawa majątkowe. Warto także 
dodać, że samorząd gminny samodzielnie ustanawia się w drodze wyboru swoich 
przedstawicieli do sprawowania władzy, a także w takim sam sposób ustanawia się 
lokalne prawo. Z problematyką samodzielności samorządu gminnego wiąże się wprost 
zagadnienie zadań własnych i zleconych gminy. W nauce prawa wskazuje się, iż zada-

10 M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych ad-
ministratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12, s. 7. 

11 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą usta-
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, tj. Dz. U., Nr 84, 
poz. 426, uchylona. 

12 M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, 
Warszawa 2008, s. 640. 
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nia własne to zadania publiczne, które mają zaspokajać potrzeby wspólnoty samorzą-
dowej wykonywane przez gminę, natomiast zadania zlecone to inne zadania publicz-
ne, które w ramach delegacji ustawowej wynikają z umotywowanych potrzeb władz 
publicznych13. W związku z tym należy zauważyć, iż są to zatem zadania, które gmina 
musi zrealizować. Zupełnie inaczej natomiast przedstawia się pozycja ustrojowa sa-
morządu gminnego w przypadku osiąganych przez niego środków finansowych. Otóż, 
ustawodawca pozwolił, by gmina podobnie, jak inne jednostki samorządu terytorial-
nego mogły partycypować w dochodach publicznych proporcjonalnie do ich zadań. 
Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego 
są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 
W ten sposób ustrojodawca wyposażył m.in. gminę w prawo do ustalania wysokości 
podatków i opłat lokalnych. Warto wskazać, iż ustawowe zapewnienie źródeł docho-
dów pełni subsydiarną rolę względem fundamentalnego celu, jakim jest zagwaranto-
wanie gminie właściwych środków finansów na wykonanie jej zadań. Z tego względu 
należy zaznaczyć, iż ustrojodawca nie tylko pozostawił samorządowi gminnemu do 
dyspozycji konkretne środki finansowe, ale również obdarzył gminę w sposobność 
samodzielnego wykorzystywania tych środków. W związku z tym samorząd gmin-
ny może też samodzielnie kształtować wysokość swoich wydatków, a przez to także 
swoich zadań. Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż samodzielność nie 
oznacza, że gmina jest jednostką autonomiczną, niezależną w swoich działaniach od 
władz publicznych. Trzeba zatem postawić wniosek, iż samodzielność sprowadza się 
do ustalenia, w jakiej formie i kiedy władze publiczne mają wpływ na działania sa-
morządu gminnego. W tym kontekście na szczególną aprobatę zasługuje pogląd, we-
dle którego samorząd „jest obligatoryjnym związkiem mieszkańców gmin, powiatów 
i województw samorządowych, utworzonych dla zrealizowania zadań o charakterze 
lokalnym przez gminy i powiaty oraz zadań o charakterze regionalnym przez woje-
wództwa, utworzonych w celu zapewnienia rozwoju danego terenu i zaspokojenia 
potrzeb zbiorowych (z zakresu użyteczności publicznej) ludności tego terenu”14.

2 . Struktura dochodów gminy
Rozważania w przedmiocie zakresu samodzielności gminy warto skoncentrować 

na ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Analizowana ustawa 
zawiera m.in. konkretne katalogi źródeł dochodów własnych gmin, wyjaśnia system 
subwencji ogólnej oraz formułuje klasyfikację dotacji celowych. Trzeba zaznaczyć, że 
generalnie do dochodów jednostek samorządu terytorialnego zalicza się środki po-

13 A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2015, s. 29–34. 

14 M. Jastrzębska, Nowy model samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1–2, s. 14. 
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chodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z bu-
dżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Warto na 
marginesie wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego omówione dochody mają wymiar dobrowolny15. Jeśli chodzi o źró-
dła dochodów własnych gminy, to trzeba zauważyć, że jedynie gmina posiada oprócz 
udziałów we wpływach z podatków dochodowych stanowiących budżet państwa, do-
chody z podatków samorządowych. W tym kontekście należy wymienić podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, 
podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Warto 
zauważyć, że rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości, rolnego 
oraz leśnego w formie inkasa, określając zarówno inkasentów i wysokość wynagro-
dzenia za inkaso. Nie ulega wątpliwości, iż takie uprawnienie zachęca radę gminy 
do jego stosowania. Dokonując przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych, 
warto jednak wskazać, iż często zdarza się, iż organy stanowiące gmin przekazują 
swoje prawo organom wykonawczym gminy, co stanowi naruszenie takiej regula-
cji. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 3 listopada 1998 roku wskazując, że „zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych określenie osoby inkasenta, uprawnionego 
do poboru opłaty targowej, powinno nastąpić po pierwsze – przez radę gminy, a nie 
przez zarząd gminy, a po drugie w formie uchwały (…), a nie w formie umowy. W tym 
samym trybie określa się wynagrodzenie za inkaso”16. W tym miejscu warto zatem 
dodać, iż ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pozwala także na 
pobieranie opłat. Chodzi tu przede wszystkim o opłatę skarbową, targową, miejsco-
wą, administracyjną czy eksploatacyjną. Na marginesie warto zaznaczyć, że katalog 
źródeł dochodów własnych gmin zawarty w przepisach ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli chodzi o opłatę 
skarbową warto zaznaczyć, iż została wprost wydzielona od podatku od czynności 
cywilnoprawnych, znajdując swoje zastosowanie w przypadku podań, załączników 
do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń oraz zezwoleń w sprawach indywi-
dualnych z zakresu administracji publicznej17. Zgodnie z art. 15 ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Na mocy art. 17 omawianej usta-
wy opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 

15 A. Niezgoda, Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego, [w:] 
Źródła finansowania samorządu terytorialnego, (red.) A. Hanusz, Warszawa 2015, s. 31. 

16 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 listopada 1998 r., III SA 1615/98, LEX nr 36574.
17 Z. Ofiarski, Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, 

wyd. 4, Warszawa 2018, s. 45–55.
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w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Ponadto 
prawodawca pozwolił fakultatywnie radzie gminy wprowadzać opłatę administracyjną 
za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), jeśli czynności te nie są objęte opłatą skarbową18. Omówione powy-
żej opłaty warto uzupełnić o opłatę eksploatacyjną. Otóż, generalnie rzecz biorąc, 
obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na przedsiębiorcach, którzy 
uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Należy podkreślić bowiem, że 
daniną publiczną o podobnym charakterze do opłaty eksploatacyjnej jest podatek od 
wydobycia niektórych kopalin wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2012 roku o po-
datku dochodowym od wydobycia niektórych kopalin, który stanowi jednak w całości 
dochód budżetu państwa19. Omówiony powyżej wykaz źródeł dochodów własnych 
ma charakter przykładowy. Warto podkreślić, że art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
15 września 2000 roku o referendum lokalnym pozwala na samoopodatkowanie się 
mieszkańców gminy w drodze referendum lokalnego20. Ustanowione w ten sposób 
środki finansowe również mogą stać się źródłem dochodów gmin. Mając powyższe 
na uwadze, trzeba zaakcentować ścisły związek dochodów własnych z finansowaniem 
zadań własnych z uwagi na samodzielność samorządu gminnego w zakresie ustalenia 
metody realizacji zadań własnych i pobierania dochodów z własnych źródeł. Warto 
bowiem zauważyć, że warunkiem otrzymania dotacji na dofinansowanie inwestycji 
wykonywanych w ramach zadań własnych jest nierzadko wymóg pokrycia co naj-
mniej 50% kosztów takich inwestycji ze środków własnych. Prawodawca zastrzegł 
w ten sposób, że dotacje z budżetu państwa nie mogą przekraczać 50% planowa-
nych wydatków samorządu gminnego na realizację określonego zadania. Chociaż nie 
wolno stawiać znaku równości między środkami własnymi a dochodami własnymi, 
bowiem mogą pochodzić z kredytu, bądź wyemitowanych papierów wartościowych, 
to jednak źródłem środków własnych są aktywa pochodzące ze źródeł własnych21. 
W nauce prawa podkreśla się, że przymioty wyróżniające udziały w dochodach bu-
dżetu państwa i dotacje celowe nie korespondują z istotnymi przymiotami dochodów 
własnych22. Należy zauważyć, że samorząd gminny, ale także generalnie inne jednostki 
samorządu terytorialnego nie mają władztwa podatkowego, jeśli chodzi o omówione 
powyżej źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dotacji 
natomiast samorządy terytorialne nie mają dowolności kształtowania przeznaczenia 

18 Art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 23 ze zm.

19 Wyrok TK z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, nr 10, poz. 113. 
20 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 741 ze zm. 
21 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2001 r., U 8/00, OTK 2001, nr 5, poz. 123. 
22 A. Niezgoda, Podział środków publicznych…, op. cit., s. 35. 



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

108 

uzyskiwanych środków. Z tego względu nie można stwierdzić, iż samorząd gminny 
ma permanentną zdolność partycypowania w dochodach społeczności samorządowej.

3 . Struktura wydatków gminy
Analizując kwestię samodzielności gmin, niezbędne jest pochylenie się nad za-

gadnieniem jej wydatków. Należy pamiętać, że wykonując swoje zadania, samorząd 
gminny ponosi konkretne wydatki, które są elementem wydatków publicznych pań-
stwa. Bez wątpienia ważnych informacji dla oszacowania samodzielności wydatkowej 
gminy dostarczy ocena struktury jej wydatków stosownie do kryterium jej podziału 
na wydatki bieżące i inwestycyjne. Należy bowiem wskazać, iż taki podział pozwala 
dokonać analizy tytułowego zagadnienia, bowiem jak wskazuje się w nauce prawa, za 
jeden z mierników samodzielności finansowej samorządu gminnego uważa się wy-
datki inwestycyjne w wydatkach ogółem. W ten sposób ponadto można pozyskać in-
formację w kontekście aktywności władz samorządowych w czerpaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania. Warto zauważyć, że na wydatki inwestycyjne gminy składają 
się zarówno nakłady na budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, jak i zakupy 
środków trwałych czy wniesienie kapitału do spółek. Bez wątpienia stanowią istotne 
narzędzie dla czerpania dochodów własnych. Wydatki bieżące z kolei dają sygnał na 
jakim etapie znajduje się gmina w realizacji zadań związanych z bieżącym działaniem 
samorządu gminnego w zakresie zadań własnych i zleconych23. Dokonując generalnej 
analizy wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego należy zauważyć, że 
w strukturze wydatków bieżących przeważają wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń oraz zakupy w zakresie materiałów i usług. Wysokość wydatków 
bieżących oscyluje na poziomie 80% wydatków ogółem jednostek samorządu teryto-
rialnego. Jeśli chodzi o gminę, to zestawienie wygląda następująco: ok. 47% to wydatki 
bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zaś ok. 21% to pozostałe 
wydatki. Trzeba podkreślić, że wśród wydatków bieżących samorządu gminnego, naj-
większe tempo wzrostu od lat wykazują wydatki na obsługę długu24. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że specyficznym rodzajem wydatku budżetowego 
jest dotacja budżetowa. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje 
podlegają szczególnym zasadom rozliczania. W kontekście niniejszego opracowania 
należy wskazać, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przyzna-
wane dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe. Te pierwsze przeznaczane 
są na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania dotowanego podmiotu, a zatem 
bez wyznaczenia metody wykorzystania dotacji. Z tego względu nie ma możliwości 

23 E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa polskich…, op. cit., s. 153.
24 Ministerstwo Finansów, Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2010–

2012, Warszawa 2013, s. 7–8. 
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kontroli wykorzystania takich środków finansowych. Dotacje podmiotowe z kolei 
udzielane są samorządowym zakładom budżetowym oraz innym podmiotom, o ile 
stanowią tak odrębne przepisy prawa. Należy stwierdzić, iż mają one postać dopłat 
do konkretnych rodzajów wyrobów lub usług. Są one niezbędne dla pokrycia części 
kosztów świadczonych usług o charakterze użyteczności publicznej przez samorządo-
wy zakład budżetowy, bądź inny podmiot wskazany przez przepis szczególny. Ostatnie 
wymienione dotacje przekazywane są przede wszystkim jednostkom sektora finan-
sów publicznych, w tym m.in. samorządowym zakładom budżetowym na realizację 
konkretnych zadań własnych, ale także podmiotom, które nie należą do tego sektora. 
Wykonują zlecone im przez władze samorządowe zadania własne25. 

Na pewno łączne wydatki polskich gmin rokrocznie wzrastają. Warto zauważyć, 
że najwyższą dynamikę zmian w wydatkach ogółem, jak i w wydatkach inwestycyj-
nych notuje się w zakresie prowadzenia szkół podstawowych. W 2017 roku prze-
paść pomiędzy samorządowymi wydatkami, a dochodami oświaty podniosła się do 
43,7% w związku z reorganizacją szkolnictwa. Łączne wydatki oświatowe jednostek 
samorządu terytorialnego wyniosły ok. 71 mld zł, w tym wydatki bieżące – 66 mld zł. 
Należy zaznaczyć, iż 42 mld zł wynosiła subwencja oświatowa, zaś ok. 4 mld to do-
tacje i inne dochody oświatowe. Z tego względu brakujące 20 mld zł władze samo-
rządowe musiały znaleźć w dochodach własnych26. Należy zatem zauważyć, iż na-
stąpił dynamiczny wzrost wydatków inwestycyjnych przekraczający tempo wzrostu 
wydatków ogółem. Generalnie trzeba stwierdzić, że do czasu reorganizacji szkolnic-
twa tempo wydatków ogółem i wydatków inwestycyjnych było zmienne, natomiast 
wraz z przywróceniem 8-letnich szkół podstawowych, wydatki inwestycyjne zaczęły 
rosnąć w większym stopniu niż wydatki ogółem. Taka sytuacja kreuje niekorzystną 
tendencję zmian w gospodarce finansowej samorządu gminnego, co wprost prowadzi 
do ograniczenia jego samodzielności finansowej. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, 
które wyrażono w literaturze prawa ponad 15 lat temu, że „podstawowym problemem 
jest ograniczoność środków, które można przeznaczyć na finansowanie działalności 
inwestycyjnej. Swoboda decyzyjna gmin po stronie wydatków zdeterminowana jest 
w znacznym stopniu wysokością i strukturą dochodów budżetowych. (…) Przyczy-
ny ograniczenia samodzielności finansowej polskich gmin są takie same po stronie 
dochodów i wydatków. Źródło problemów tkwi w nienadążaniu decentralizacji fi-
nansów publicznych za decentralizacją zadań publicznych, niewłaściwej strukturze 
dochodów samorządowych (w której dominują transfery z budżetu państwa), ogra-
niczonym władztwie podatkowym samorządu, niskiej wydajności fiskalnej lokalnych 
podatków i opłat, wadliwym systemie subwencjonowania i dotowania działalności 

25 R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 481–482. 
26 A. Cieślak-Wróblewska, Gminy płacą koszty reformy, „Rzeczpospolita” 2018, https://regiony. rp.pl/ar-

chiwum/7533-gminy-placa-koszty-reformy, [data dostępu: 16.12.2020]. 
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gmin z budżetu państwa”27. Mając powyższe na względzie, należy wskazać, iż w grupie 
najważniejszych wskaźników samodzielności finansowej gminy znajdują się udziały: 
wydatków gminnych w wydatkach publicznych, wydatków gminnych w produkcie 
krajowym brutto, dochodów własnych gminy w jej dochodach, bądź wydatkach ogó-
łem, dochodów podatkowych w dochodach gminnych ogółem. Do tej grupy zaliczyć 
można ponadto udział subwencji i dotacji z budżetu centralnego w dochodach lub 
w wydatkach gminnych oraz udział wydatków inwestycyjnych samorządu gminnego 
w jego wydatkach ogółem. W związku z tym jak słusznie wskazuje się w doktrynie 
prawa finansowego, pomimo iż cechą samorządu gminnego jest samodzielność, po-
legająca na prawnej niezawisłości od hierarchicznie zorganizowanego aparatu władz 
centralnych, organy administracji publicznej nie mogą kreować struktury dochodów 
i wydatków gminy względem bieżących potrzeb polityki państwa z pominięciem 
wspólnoty samorządowej28.

Zakończenie
Bez wątpienia samodzielność można rozumieć w sposób szeroki jako prawo do 

swobodnego decydowania o źródłach dochodów i wydatkowania ich na konkretne 
cele. Takiej samodzielności nie ma gmina. Przede wszystkim o źródłach dochodów sa-
morządu gminnego w ostateczności decydują władze centralne. Powyższe rozważania 
wskazują raczej na dość ograniczone uprawnienia gminy, jeśli chodzi o politykę pozy-
skiwania środków finansowych. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w kontekście 
wydatków. Należy zauważyć, że wynikają one z zadań, jakie samorząd gminny musi 
realizować, ponieważ niejako został do nich powołany. W tym miejscu można jedynie 
przypomnieć, że to gmina zajmuje się wszystkimi lokalnymi sprawami publicznymi, 
które nie zostały scedowane określonymi aktami prawnymi na rzecz innych organów 
w państwie. Trzeba podkreślić, że podstawowym zadaniem własnym samorządu jest 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Należy jednak zasygnalizować, 
iż wydatki zarazem jak słusznie wskazuje się w nauce prawa mogą podlegać reglamen-
tacji29. Odrębne, choć ściśle związane z przedstawioną wyżej problematyką, jest zagad-
nienie uczestniczenia samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej. 
Na mocy art. 16 ust. 2 Konstytucji RP przysługuje mu w ramach ustaw istotna część 
zadań publicznych, którą wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność. Ustrojodawca w ten sposób zbliżył polski samorząd terytorialny do standardu 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Warto bowiem zaznaczyć, że w ujęciu 

27 E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa polskich…, op. cit., s. 155–160. 
28 A. Niezgoda, Podział środków publicznych…, op. cit., s. 35.
29 A. Drwiłło, J. Gliniecka, Finanse organów lokalnych, wyd. 1, Gdańsk 1992, s. 37. 



Rozdział 7: Samodzielność finansowa gminy. Wybrane zagadnienia

111

wskazanego powyżej aktu prawnego samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność 
społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządza-
nia zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w inte-
resie mieszkańców30. W doktrynie prawa finansowego można spotkać się ze stanowi-
skiem, iż w oczywisty sposób polska ustawa zasadnicza i Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego znacząco jednak różni się w tym zakresie. Otóż, sformułowanie doty-
czące „istotnej części zadań publicznych” jest nieadekwatne do określenia wskazują-
cego wprost na „zasadniczą część spraw publicznych”31. Przekładając te rozważania 
na realia rozpatrywanego problemu badawczego, należy stwierdzić, iż samodzielność 
finansowa gminy powinna być elementem realizacji zasady demokratycznego państwa 
prawnego. Należy jednak wreszcie podkreślić, że samorząd gminny nie ma swobo-
dy w zakresie kształtowania dochodów własnych, a w sposób szczególny podatków. 
Otóż, ustrojodawca zapewnił gminie względną niezależność. Wprawdzie ustawodawca 
wyposażył samorząd gminny w prawo do ustalania wysokości opłat lokalnych, w za-
kresie określonym w ustawie. W tym miejscu faktycznie gmina ma realną możliwość 
kształtowania wpływu podatkowego do swojego budżetu. Jak wspomniano powyżej, 
gmina może pozyskać środki finansowe również z samoopodatkowania. Należy jesz-
cze dodać unormowania związane z subwencją ogólną jako narzędzia pozyskującego 
środki z budżetu państwa oraz system różnego rodzaju dotacji. Jak już zaznaczono, 
są to jednak pozory samodzielności finansowej samorządu gminnego. Doskonałym 
tego przykładem jest ograniczone władztwo podatkowe i zaliczenie do dochodów wła-
snych udziałów w podatkach państwowych, na które gmina nie ma żadnego wpływu. 
Przecież wymiar dochodowy samodzielności finansowej wprost wynika z Europejskiej 
Karty Samorządu Terytorialnego, która stanowi w art. 9 ust. 1, iż społeczności lokalne 
mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych wy-
starczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach 
wykonywania swych uprawnień. Na zakończenie warto przywołać pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, który wydaje się w pełni potwierdza powyższe rozważania. W ujęciu 
polskiego sądu konstytucyjnego „nie znaczy (…), by samodzielność finansową gminy 
można było interpretować jako pełną autonomię w zakresie gospodarowania pozyski-
wanymi środkami finansowymi, a więc m.in. w zakresie ustalania swoich wydatków. 
Ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nigdy nie ulegało wątpliwości, że samodziel-
ność kształtowania wydatków przez gminę musi realizować się w granicach ustawo-
wych, z których wynika np. bezwzględne pierwszeństwo wydatków na obligatoryjne 
zadania własne. (…) Dopóki ustawodawca w sposób drastyczny nie naruszy istoty 
samodzielności finansowej gminy, przysługuje mu – pod warunkiem poszanowania 

30 Art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 paź-
dziernika 1985 r., Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607.

31 Z. Gilowska, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, wyd. 1, Warszawa 1998, s. 27.
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innych norm, zasad i wartości konstytucyjnych – daleko idąca swoboda w określaniu 
zarówno źródeł dochodów własnych gmin, jak też poziomu tych dochodów32.
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Rozdział 8  
Samorząd terytorialny na ziemiach polskich  

w czasach zaborów. Od Księstwa Warszawskiego  
do początków XX wieku

Local self-government in the Polish lands during the partitions.  
From the Duchy of Warsaw to the beginning of the 20th century.

Weronika Magnowska1

Streszczenie
Samorząd terytorialny jest obecnie formą administracji publicznej, bez której trudno wyobrazić 

sobie ustrój państwa. Nie zawsze jednak tak było. W czasach zaborów na ziemiach polskich często 
ciężko było odnaleźć chociaż jego namiastki. I chociaż na części terytoriów z biegiem czasu udało 
się wykształcić struktury samorządowe, w innych, aż do czasów wojny i odzyskania niepodległości, 
funkcja była nieznaczna. Jednak nawet one odegrały ważną rolę po 1918 roku, gdy kształtował 
się ustrój odrodzonego państwa, kiedy to na początku oparto się na zasadzie kontynuacji prawa. 
Celem artykułu jest właśnie ukazanie tych namiastek samorządów, ich struktury i zadania, a także 
przybliżenie funkcjonowania.

Słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, gmina miejska, gmina wiejska, gubernia, obwód, prowin-
cja, kompetencje, zadania, wybór.

Summary
Local self-government is currently a form of public administration, without which it is difficult to 

imagine the state system. However, this was not always the case. During the partitions in Poland it 
was often difficult to find at least substitutes for it. And although in some territories it was possible to 
develop local government structures over time, in others, until the time of war and regaining independ-
ence, the function was insignificant. However, even they played an important role after 1918, when 
the system of the reborn state was being shaped, when at the beginning it was based on the principle 

1 Studentka kierunku Administracja, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno-Hu-
manistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3697-4002.
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of continuation of law. The aim of the article is to present these substitutes of local governments, their 
structure and tasks, as well as to present their functioning.

Keywords: Local government, municipal commune, rural commune, governorate, province, prov-
ince, competences, tasks, choice.

Wstęp
Na wstępie warto podkreślić, że samorząd terytorialny w czasach zaborów nie jest 

tym samym samorządem terytorialnym, który znamy w czasach współczesnych. Zim-
mermann wskazuje, że obecnie jest to „wyodrębniona terytorialnie grupa społeczna, 
której członkostwo powstaje z mocy prawa powołana do wykonywania zadań admi-
nistracji publicznej w sposób samodzielny i we właściwych formach”2. Chociaż pierw-
szą część powyższej definicji można odnaleźć w sytuacji samorządu w ówczesnych 
czasach (a przynajmniej części z nich), to w szczególności samodzielność i właściwe 
formy stanowią kluczową różnicę.

Istniejący przed zaborami staropolski model administracji, który był modernizo-
wany w ostatnich latach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, został zaprzepaszczony. 
Nie było szans na podtrzymanie jego tradycji ze względu na silne wpływy, czy to 
francuskie, czy państw zaborczych.

1 . Księstwo Warszawskie
W związku z tym, że Księstwo Warszawskie zostało utworzone w czasie napo-

leońskiej ekspansji i było powiązane z Francją, również administracja terytorialna 
i samorządowa oparła się właśnie na francuskich zasadach3. 

Regulacje dotyczące samego podziału terytorialnego zostały ujęte w oktrojowanej 
konstytucji z dnia 22 lipca 1807 roku. Ustalono w niej, że ów podział będzie trójstop-
niowy, czyli na departamenty, powiaty i municypalności4. Zapisy o tym możemy od-
naleźć w części w ósmej części tejże ustawy zasadniczej, która mówiła o podziale kraju 
i administracji. Wynikało z niej, że nowo powstałe państwo dzielić się ma na 6 de-
partamentów5 (warszawski, kaliski, poznański, bydgoski, płocki, łomżyński)6. Dnia 
19 grudnia 1807 roku Fryderyk August, władca Księstwa Warszawskiego, wydał de-
kret o tymczasowym podziale departamentów na powiaty, których utworzono 60, oraz 

2 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 182.
3 T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998, s. 101.
4 M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007, s. 52.
5 Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r., w: Konstytucje w Polsce: 1791–

1990, wybór i oprac. T. Kołodziejczyk, M. Pomianowska, Warszawa 1990, s. 37–41, art. 64.
6 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995, s. 95.
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na zgromadzenia gminne. Chociaż jako najniższa jednostka podziału terytorialnego 
była wymieniana w konstytucji municypalność, nie zdołano jednak jej powszechnie 
wprowadzić – powołano ją jedynie w najważniejszych miastach7. W 1809 roku, a do-
kładnej 23 lutego, król wprowadził natomiast podział na gminy miejskie oraz gminy 
wiejskie8. Z czasem, po wygranej wojnie w 1809 roku, dołączono do Księstwa 4 nowe 
departamenty (siedlecki, radomski, krakowski i lubelski), a łącznie utworzono 100 
powiatów9. 

Na czele departamentów stał prefekt, który pochodził z nominacji króla, a pod-
porządkowany był ministrowi spraw wewnętrznych. Powiatami natomiast zarządzali 
podprefekci, również mianowani przez władcę. Oni jednak byli podlegli prefektom, 
jednak odpowiedzialność również ponosili przed ministrem. W miastach municy-
palnych na czele stali prezydenci, w gminach miejskich burmistrzowie, a wiejskich 
wójtowie10. 

W kontekście samorządu terytorialnego istotne były rady – departamentalne, 
a także powiatowe. Składały się one radców, których mianował władca spośród kandy-
datów, których w podwojonej liczbie przedstawiały mu sejmiki powiatowe. Ich cechą 
charakterystyczną był fakt, że skład określała tylko i wyłącznie szlachta, a zgromadze-
nia gminne były pozbawione jakiegokolwiek wpływu w tejże kwestii11. Co ciekawe, 
co dwa lata następowała wymiana połowy członków12. W radach departamentalnych 
znajdowało się od 16 do 24 radców, natomiast w mniej licznych powiatowych od 9 do 
1213. Nie posiadały jednak one tak szerokich uprawnień jakie znamy w czasach współ-
czesnych, jednak odegrały bardzo ważną rolę w kontekście ożywienia społecznego 
oraz politycznego Księstwa Warszawskiego, a nawet rozwoju administracji. Rady na-
radzały się bowiem w kwestiach zapewnienia dobrego funkcjonowania, w zależności 
od rady departamentu lub powiatu, rozkładu podatków, dbałość o sprawy sanitarno-
-porządkowe, bezpieczeństwo i wygodę publiczną. Podejmowały również działania 
związane z melioracją, a także wszelkiego rodzaju roboty publiczne, co było istotne 
w kontekście rozwoju Księstwa. Najważniejsza jednak była możliwość nie tylko dys-
kusji, ale również możliwość przedstawiania tychże postulatów rządowi14.

7 M. Kallas, op. cit., s. 52.
8 Tamże, s. 52–53.
9 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 95.
10 T. Maciejewski, op. cit., s. 101.
11 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 386.
12 Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r., art. 68.
13 T. Maciejewski, op. cit., s. 102.
14 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 386.
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W skład samorządu terytorialnego w Księstwie Warszawskim wchodziły również 
rady municypalne oraz rady miejskie i w teorii rady wiejskie15. Pierwsze z wymienio-
nych, zgodnie z art. 68 konstytucji Księstwa, pochodziły z nominacji króla, a członków 
wybierał spośród przedstawionych w podwójnej liczbie przez zgromadzenie gminne. 
Ich skład, podobnie jak rad departamentowych i powiatowych, był zmieniany co dwa 
lata, poprzez wymianę połowy członków16. Skład pozostałych pochodził z kolei z no-
minacji przez prefekta, a kandydatów przedstawiali mu właściciele nieruchomości. Do 
najważniejszych zadań tychże rad należało układanie budżetu i podatków gminnych, 
które w późniejszym etapie musiały być zatwierdzone przez ministra lub prefekta, 
a także rozkład podatków i ciężarów na członków tejże rady. Ponadto rady te miały 
zajmować się potrzebami lokalnymi. Do ich kompetencji należało także zajmowanie 
się zażaleniami na władze miejskie i wiejskie. Nie zostały powołane rady wiejskie, 
wbrew temu co było w planach17.

Zatem wszystkie instytucje samorządu terytorialnego miały ograniczone kompe-
tencje oraz nie były dobrze rozwinięte. Ich głównym celem była repartycja podatków, 
a także dbanie o dobro danej jednostki. Mogły również składać skargi na prace wy-
konywane przez urzędników18. Zgodnie z artykułem 68 konstytucji zarówno rady de-
partamentowe, powiatowe, jak i municypalne, mianowały prezydenta spośród swoich 
członków19.

2 . Zabór rosyjski
Po upadku Księstwa Warszawskiego ziemie polskie nadal znajdowały się pod za-

borami. Na większości jego terenów zostało utworzone Królestwo Polskie połączone 
unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim20. Próżno jednak mówić o tradycji samo-
rządowej w tamtym okresie, gdyż, jak wskazuje H. Izdebski, samorząd terytorialny 
praktycznie nie występował w podstawowej części zaboru rosyjskiego, poza drobnymi 
strukturami21.

Za wyjątkiem zmian, które wynikały z przebiegu nowej granicy, utrzymano po-
dział administracyjny pokrywający się z podziałem Księstwa Warszawskiego. Novum 
względem wcześniejszych czasów, wprowadzonym w konstytucji z 1815 roku było 

15 Tamże.
16 Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r., art. 68.
17 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 386.
18 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 96.
19 Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r., art. 68.
20 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011, s. 220.
21 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006, s. 55.
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nazewnictwo, gdyż przywrócono nazwę województwa, których obszar pokrywał się 
z wcześniejszymi departamentami. W 1816 roku namiestnik wydał akt, który dzielił 
państwo na 8 województw (augustowskie, kaliskie, krakowskie, lubelskie, mazowiec-
kie, płockie, podlaskie i sandomierskie). Utrzymano również podział na powiaty, 
jednak co ważne, jedynie w celach sądowych i wyborczych. Zmianą, w stosunku dla 
poprzedniego podziału, było wprowadzenie 39 obwodów, które powstały z połącze-
nia od jednego do trzech powiatów. Wraz z aktem z 1832 roku utrzymano podział 
administracyjny na województwa, obwody, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie. 
Zmiana nastąpiła natomiast w 1837 roku, gdy zgodnie z ukazem carskim wojewódz-
twa przemianowano na gubernie, których od 1845 roku było pięć, obwody na powiaty, 
a powiaty na okręgi. W latach sześćdziesiątych zwiększono liczbę guberni do 10, po-
wiatów do 85 oraz odebrano prawa miejskie 330 miejscowościom, a taki stan rzeczy 
utrzymał się do wybuchu I wojny światowej22. 

W dobie konstytucyjnej samorząd terytorialny był bardzo słabo rozwinięty, istniały 
jednak wówczas rady wojewódzkie. Członkowie tychże rad pochodzili z wyborów – 
po dwóch wybierały sejmiki, a po jednym zgromadzenia gminne. Mimo wszystko ich 
kompetencje nie były szerokie – układały one listy kandydatów na urzędy lokalne oraz 
osób posiadających uprawnienie do udziału w zgromadzeniach i sejmikach, prowa-
dziły księgi obywatelskie, a także dbały o dobro mieszkańców na wielu płaszczyznach, 
takich jak: handel, bezpieczeństwo, porządek oraz rolnictwo. Najważniejszym zada-
niem był jednak wybór sędziów o dwóch pierwszych instancji sądowych23. Posiadały 
również namiastkę kontroli publicznej, gdyż miały możliwość przedstawiania rządowi 
uwagi, które dotyczyły danego województwa, jak również donosiły o wykroczeniach, 
których dopuścili się urzędnicy24.

Do pewnej specyficznej formy samorządu terytorialnego należały również dozory 
kościelne w parafiach katolickich. Część członków pochodziło z wyborów, dokony-
wanych przez właścicieli nieruchomości, które odbywały się co 6 lat25. Z mocy prawa 
przynależeli również: kolator i pleban, jednak ten drugi został wyłączony w 1824 roku. 
W jego miejsce powołany został natomiast dziekan i dziedzic ziemi, na której znajduje 
się parafia26. 

Zmiany w strukturze samorządu terytorialnego nastąpiły w 1861 roku, w ramach 
reform przeprowadzanych przez Aleksandra Wielopolskiego. Wówczas powołane 

22 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1997, s. 238–239.
23 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 227–228.
24 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 398.
25 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 228.
26 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1901, s. 25.
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zostały rady powiatowe pochodzące z wyborów, które odbywały się co 6 lat27. W za-
leżności od zaludnienia różniła się liczebność tychże instytucji. W powiatach poniżej 
120 tysięcy mieszkańców członków było 15, natomiast w większych 1828. Przewodni-
czący był natomiast mianowany. Nie otrzymały jednak organów wykonawczych. Ich 
rola była nieznaczna – miały one pomagać organom rządu w rozkładaniu podatków. 
Cechą charakterystyczną był fakt, iż wszystkie posiedzenia były tajne29. 

Oprócz rad powiatowych powołano rady miejskie, których skład również zależał 
od zaludnienia – w mniejszych miastach wybierano 8 członków, w liczebniejszych 12, 
natomiast w Warszawie 2430. Rady te, spośród swojego grona, dokonywały wyboru 
magistratu. Musiał być on jednak zatwierdzony przez rząd, podobnie jak wszystkie 
uchwały, szczególnie dotyczące finansów. Jedynym jawnym posiedzeniem odbywało 
się wówczas, gdy magistrat składał sprawozdanie z dokonywanych czynności oraz ze 
stanu miasta31. 

Zarówno do rad powiatowych, jak i miejskich ustanowiony był wysoki cenzus ma-
jątkowy i dochodowy, przez co w wyborach brało udział niewielu obywateli, nierzadko 
niewielu więcej, niż obieranych członków32.

Powołano również rady gubernialne, które miały mieć jeszcze bardziej ograni-
czone kompetencje – miały one przedstawiać rządowi opinie o stanie guberni33. Nie 
doszło jednak do ich wyboru ze względu na wybuch powstania styczniowego34.

W marcu 1864 roku ukaz carski wprowadził samorządowy ustrój gminy wiejskiej. 
Utworzona została wówczas jednostkowa oraz zbiorowa gmina, która składała się 
z pewnej liczby wsi (gromad), osad i folwarków. Organami uchwałodawczymi były 
zebrania gminne i zebrania gromadzkie, jednak obowiązywał cenzus, bowiem uczest-
nikami mogli być jedynie gospodarze, którzy byli właścicielami minimum trzech 
morg gruntu35. Do kompetencji zebrań należało podejmowanie uchwał we wszelkich 
sprawach gminy oraz wybieranie urzędników gminnych, włącznie z urzędnikami są-
dowymi36. Organem wykonawczym w gminie był natomiast wójt z ławnikami, pocho-
dzący z wyborów dokonywanych przez zebrania gminne. Wójt posiadał uprawnienia 

27 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 412.
28 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 228.
29 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 412.
30 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 228.
31 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 412.
32 Tamże, s. 413.
33 Tamże, s. 412.
34 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 228.
35 Tamże.
36 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w. op. cit., s. 242.



Rozdział 8: Samorząd terytorialny na ziemiach polskich w czasach zaborów…

121

policyjno-administracyjne oraz sądowe, jednak były one ograniczone. Jego pomoc-
nikiem spełniającym funkcję wykonawczą w gromadzie był sołtys, wybierany przez 
zebranie gromadzkie, Samorząd gminny podlegał nadzorowi naczelnika powiatu37. 
Była to jedyna instytucja, która dopuszczała jakikolwiek wpływ mieszkańców na spra-
wy publiczne38, dlatego też niektórzy uważają ją za jest jedyną namiastkę samorządu 
terytorialnego na ziemiach polskich pod zaborami rosyjskimi39. 

Podczas I wojny światowej i okupacji Królestwa Polskiego przez Cesarstwo Nie-
mieckie i Austro-Węgry nastąpiły zmiany w strukturze samorządowej. Oba państwa 
wprowadziły rady miejskie i magistraty, na czele których stali pochodzący z nominacji 
władzy okupacyjnej prezydenci lub burmistrzowie. Ponadto wprowadzono również 
samorząd powiatowy, którego organem był sejmik40.

3 . Zabór pruski
Inaczej sytuacja wyglądała na ziemiach polskich, które znalazły się pod zaborem 

pruskim. Wręcz cechą charakterystyczną stał się rozwinięty samorząd, który funk-
cjonował na wielu szczeblach podziału terytorialnego41. Związane było to z rozwojem 
owego samorządu w samym Królestwie Pruskim, a z czasem wprowadzono go rów-
nież właśnie na prowincje, które zamieszkiwali Polacy, jednak z pewnymi zmianami, 
wynikającymi z ograniczeń42.

Zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 1815 roku, Prusy zostały podzielone na 10 pro-
wincji, z czego pięć znajdowało się na ziemiach polskich – Wielkie Księstwo Poznań-
skie, Prusy Zachodnie i Wschodnie, Pomorze oraz Śląsk, a na ich czele stał nadprezy-
dent, który był mianowany przez króla, jednak podporządkowany Radzie Ministrów. 
W prowincjach znajdowały się od dwóch do czterech obwody rejencyjne, nad którymi 
władzę sprawował prezydent. Również był on mianowany przez władcę, jednak nad-
rzędną władzę miał nad nim nadprezydent. Rejencje dzieliły się na powiaty, które 
obejmowały zarówno miasta, jak i wsie, a na ich czele stał landrat pochodzący z no-
minacji królewskiej, a trzech kandydatów prezentował sejmik powiatowy. Najmniejszą 
jednostką podziału były gminy wiejskie, a przedstawicielem władzy był tam sołtys, 
któremu pomagali ławnicy. Od 1833 roku istniała także gmina wójtowska, która swo-

37 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, s. 228.
38 A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawa na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania nie-

podległości, Lublin 1994, s. 126.
39 H. Izdebski, op. cit., s. 55.
40 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 253.
41 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 116.
42 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w. op. cit., s. 253.
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im zasięgiem obejmowała wsie, małe miasta, a także folwarki. Został zniesiony jednak 
podział na miasta prywatne i królewskie w gminach miejskich43. 

W prowincjach początkowo funkcje samorządu pełniły stanowe zgromadzenia 
prowincjonalne powołane w lipcu 1823 roku. Nie składały się one jedynie ze szlachty 
posesjonatów, ale również z mieszczan i chłopów. Kadencja posłów trwała 6 lat, lecz 
zmiana połowy składu odbywała się co 3 lata. Obradowali oni w stolicy danej prowin-
cji. Obowiązywał jednak cenzus, który na wsiach dotyczył prowadzenia samodziel-
nego gospodarstwa i posiadania 60 mórg ziemi, natomiast w miastach obowiązkowe 
było wykonywanie zawodu oraz posiadanie nieruchomości o określonej wartości. Do 
kompetencji tychże zgromadzeń zaliczyć trzeba lokalne sprawy prowincji i składanie 
skarg oraz petycji do władz państwowych. Zmiany nastąpiły w 1847 roku, gdyż połą-
czono wszystkie te zgromadzenia w zjednoczony landtag44.

W 1879 roku podstawowym organem administracji samorządowej na mocy usta-
wy został sejm prowincjonalny. Składał się on z przedstawicieli sejmików powiato-
wych oraz rad miejskich, jednak tylko miast, które stanowiły powiaty miejskie. Sejm 
stanowił organ uchwałodawczy samorządu prowincjonalnego, natomiast wykonaw-
czym był wydział krajowy kierowany przez dyrektora krajowego. Posiadał własne 
uprawnienia45 i nazywano go również starostą krajowym. Do jego kompetencji należał 
między innymi nadzór nad urzędnikami46. Kierował on także sprawami bieżącymi 
i reprezentował społeczeństwo47. Kadencja sejmu trwała 6 lat, a jego obradom prze-
wodniczył marszałek48. Podejmował on decyzje na podstawie aktów prawnych, które 
dotyczyły spraw prowincji. Nadzór nad nimi sprawował nadprezydent w kryterium 
legalności, a od 1889 roku w prowincji poznańskiej również celowości49.

Początkowo formą samorządu terytorialnego w powiecie były zgromadzenia po-
wiatowe, a zakres ich działania regulowały ordynacje wydawane w latach 20. XIX 
wieku. Pomagały one landratowi w zarządzaniu powiatem i sprawach komunalnych. 
Ponadto, jak wcześniej było wspomniane, to one przedstawiały kandydatów na urząd 
landrata50. 

W 1872 roku weszła ustawa, która w miejsce zgromadzeń powoływała sejmiki po-
wiatowe. Członkowie pochodzili z niedemokratycznych wyborów, bowiem przepro-

43 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 234–235.
44 Tamże, s. 235–236.
45 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 116.
46 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w. op. cit., s. 253.
47 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 432.
48 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 236.
49 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op cit., s. 253.
50 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 236.
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wadzanych w systemie kurialnym. Były trzy kurie (miejska, wiejska i właścicieli ziem-
skich i przemysłowych), mające w składzie 25 osób. Sejmik jako organ uchwałodawczy 
uchwalał normy prawne w sprawach własnych powiatu, takich jak opieka zdrowotna, 
szkolnictwo, system dróg i komunikacji, czy kwestie porządkowe51. Organem wyko-
nawczym był natomiast wydział powiatowy, który wykonywał uchwały sejmikowe, jak 
również spełniał funkcję nadzorczą nad samorządem gminnym52, a także był pierwszą 
instancją sądownictwa administracyjnego53. Wydziałem kierował starosta powiatowy, 
ściśle łącząc go swoją osobą z administracją rządową, gdyż był również jej organem54.

Samorząd miejski był uregulowany przez ordynację już w 1808 roku, jednak zosta-
ła ona poddana rewizji w 1832. Organem uchwałodawczym była rada miejska, która 
pochodziła z wyborów określanych w statutach. Obowiązywały cenzusy majątkowe. 
Liczba członków była zróżnicowana, gdyż zależała od wielkości miasta, jednak nigdy 
nie mogła być mniejsza niż 24 i większa niż 10255. Rada uchwalała przepisy, które re-
gulowały stosunki w mieście, jak również mogła układać budżet. Do jej kompetencji 
należało również powoływanie oraz wybór organu wykonawczego, czyli magistratu. 
W dużych miastach na jego czele stali nadburmistrzowie, natomiast w mniejszych 
burmistrzowie mianowani przez króla. Do członków magistratu należeli również 
urzędnicy, zarówno płatni, zawodowi (np. skarbnik), jak i honorowi56, którzy zatwier-
dzani byli przez rejencję. Do kompetencji samorządu nie należały jedynie zadania 
własne gminy, ale również poruczone przez administrację państwową, a od 1850 roku 
również przez policję. W 1853 roku nastąpiła zmiana ordynacji – podzielono wybor-
ców na trzy kurie, kadencja wynosiła 6 lat, jednak wymiana 1/3 członków następowała 
co dwa lata57.

Najpóźniej uformował się samorząd gmin wiejskich. Dopiero na mocy ustawy 
z 1891 roku wprowadzono jego organy uchwałodawcze i wykonawcze. Pierwszym 
z nich zostało przedstawicielstwo gminne, które składało się ze wszystkich mieszkań-
ców danej gminy. Wybierały one sołtysów i ławników, którzy pełnili funkcję wyko-
nawczą. Do kompetencji samorządu gminy wiejskiej należały zarówno zadania wła-
sne, jak i poruczone, a aby je realizować gminy mogły tworzyć związki celowe58. 

51 Tamże.
52 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 254.
53 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 236.
54 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 432.
55 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 236–237.
56 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., s. 254.
57 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 237.
58 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 254.
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4 . Wolne Miasto Kraków
Wolne Miasto Kraków było tworem powołanym traktatem trzech zaborców 3 maja 

1815 roku, który został włączony w postanowienia kongresu wiedeńskiego. Było ono 
niewielkie, w jego skład wchodziło bowiem, poza Krakowem, 224 wsie i trzy miasta 
prywatne. Nie istniało również zbyt długo, bowiem po powstaniu z 1846 roku zostało 
wcielone do cesarstwa austriackiego na mocy patentu Franciszka I59.

Ze względu na niewielki obszar Wolne Miasto Kraków posiadało jednostopniowy 
podział – na 28 gmin. 26 z nich (17 wiejskich i 9 miejskich) było gminami politycz-
nymi, których mieszkańcy posiadali prawa wyborcze. Pozostałe dwie to gminy admi-
nistracyjne zamieszkiwane przez Żydów60.

Istnienie samorządu terytorialnego w Wolnym Mieście Kraków stanowi kwestię 
sporną. M. Kallas uważa, że nie zdecydowano się na jego wprowadzenie61. T. Ma-
ciejewski wskazuje natomiast, że jego organami były zgromadzenia gminne, a przy-
najmniej do 1833 roku, gdyż do tego czasu dokonywały one wyboru władzy lokal-
nej w postaci wójtów okręgowych. Później ich rolę przejęły zgromadzenia obiorcze, 
a w 1838 roku całkowicie zlikwidowano urząd wójta na rzecz komisarzy cyrkułowych 
w miastach i dystryktowych na terenach wiejskich62

5 . Zabór austriacki
O samorządzie na ziemiach polskich w zaborze austriackim można mówić od cza-

sów autonomicznych, czyli lat 60. XIX wieku. Wprowadzono wówczas administrację 
samorządową w czterech krajach koronnych Austrii, w tym w Galicji63, jednak był 
zróżnicowany w zależności od regionu. Każdy z tych krajów miał również swój Sejm, 
wraz z jego organem wykonawczym – wydziałem krajowym. Było to o tyle istot-
ne, ponieważ ów wydział był organem nadzorczym samorządu i badał decyzje pod 
względem legalności i celowości64. W Galicji w 1846 roku dokonano podziału na 74 
powiaty, jednak w 1908 roku ich liczba wzrosła do 7965. Gminę stanowiła natomiast 
każda wieś, która była ukształtowana historycznie. Gminy miejskie i wiejskie były 

59 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 240.
60 Tamże, s. 242.
61 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 262.
62 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 243.
63 Tamże, s. 246.
64 H. Izdebski, op. cit., s. 56.
65 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 247.
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jednolite, co zagwarantował akt z 1866 roku. Sam samorząd terytorialny występował 
zatem na dwóch szczeblach – gminy i powiatu66.

Samorząd gmin miejskich i wiejskich został uregulowany poprzez ustawy w 1862 
i 1866 roku, a także poprzez statuty miast. Organem uchwałodawczym i nadzorczym 
w samorządzie gminy miejskiej była rada miejska, której liczebność różniła się w za-
leżności od wielkości miasta i wynosiła od 18 do 36 członków. Wyjątkami były dwa 
duże miasta – Kraków, w którym było 60 deputowanych, i Lwów, gdzie było ich aż 
100. Różnica ta wynikała z faktu, iż miasta te były powiatami miejskimi. Kadencja 
rady wynosiła 6 lat, podobnie jak magistratu, organu wykonawczo-zarządzającego, 
który wybierała spośród swoich członków. W większych miastach na jego czele stał 
burmistrz, a w Krakowie i Lwowie prezydenci67. Organami wykonawczymi w mniej-
szych miastach była zwierzchność gminna z naczelnikiem i kilkoma asesorami68. 

Organem uchwałodawczym i nadzorującym samorząd gminy wiejskiej była rada 
gminna, której skład liczył od 8 do 36 członków. Pochodzili oni z wyboru, jednak 
obowiązywał cenzus wykształcenia oraz majątkowy, a ich kadencja wynosiła 3 lata. 
Z kolei organem wykonawczym była zwierzchność gminna, w której skład wchodzili, 
wybierani przez radę spośród jej grona, przysiężni oraz naczelnik, jako przewodni-
czący, zwany był również wójtem69.

Zarówno samorząd gminy miejskiej, jak i wiejskiej wykonywały zadania nie tylko 
własne, ale również poruczone. Do pierwszych należało zarząd majątkiem, z czym 
wiązało się uchwalanie budżetu, administracja szkolnictwa, budowa i utrzymanie 
dróg, kwestie związane z bezpieczeństwem, itp.70. Zadania poruczone obejmowały 
między innymi sprawy wyborcze, ściąganie podatków, prowadzenie statystyk ludno-
ści, sprawy matrymonialne i pobory do wojska71. 

Samorząd powiatowy został wprowadzony w 1866 roku. Jego organem uchwało-
dawczym, a zarazem kontrolującym była rada powiatowa. Pochodziła ona z wyborów 
kurialnych72 – 26 członków wybierano w czterech kuriach. Jej kadencja początkowo 
trzyletnia, w 1884 roku została przedłużona i odtąd trwać miała 6 lat73. Organem wy-
konawczym był natomiast wydział powiatowy, na czele z marszałkiem powiatowym, 
który musiał być zatwierdzony przez cesarza. Członków wydziału wyłaniała natomiast 

66 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 270.
67 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 247.
68 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 271.
69 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 247.
70 Tamże.
71 M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., op. cit., s. 271.
72 R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 123.
73 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, op. cit., s. 246.
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rada74. W kompetencje samorządu wchodził nadzór nad gminą, ale również wszystkie 
sprawy wewnętrzne powiatu, takie jak: oświata, system zdrowia, itp.75. 

Zakończenie
Jak można zauważyć omawiana problematyka samorządu na ziemiach polskich 

zdecydowanie różni się od tego w ujęciu współczesnym. Nie da się ukryć, iż w niektó-
rych z omawianych przypadków, struktury samorządowe były jedynie jego namiastką. 
Ograniczone uprawnienia, czy władza zwierzchnia państw zaborczych, często również 
brak samodzielności jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że przytoczona 
na początku definicja samorządu terytorialnego Jana Zimmermanna nie ma odbicia 
w tamtych czasach. Liczne cenzusy majątkowe czy zawodowe sprawiały, że niewiele 
osób mogło brać udział w życiu publicznym, a władzę, nawet nad samorządem mieli 
de facto zaborcy. Należy jednak pamiętać, iż samorządy ówczesnego okresu odegrały 
ważną rolę dla polskiego ustroju po odzyskaniu niepodległości, bowiem odrodzone 
państwo oparło się na zasadzie kontynuacji prawa i instytucji, które zostawiły nam 
kraje zaborcze, co dotyczyło również samorządu terytorialnego76.
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Rozdział 9  
Rewitalizacja terenów wiejskich na przykładzie  

gminy Pałecznica
Revitalization of rural areas on the example of the Pałecznica commune

Artur Orzeł1

Streszczenie
Uchwalenie ustawy o rewitalizacji wyposażyło samorządy gminne w narzędzia prawne, pozwa-

lające niwelować negatywne zjawiska o charakterze ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym. 
W rozumieniu powyższej ustawy rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania ob-
szarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie, które przodują w statystykach samorządów, decydujących się na rewita-
lizację. Spowodowane jest to nasileniem występowania negatywnych zjawisk na terenach wiejskich. 
Dzięki procesowi wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu, polska wieś nie musi 
już koncentrować się tylko na rolnictwie, ale może zachęcać swoich mieszkańców do zakładania 
przedsiębiorstw o charakterze usługowym. Rewitalizacja może być też okazją do tworzenia nowych 
placówek kultury, obiektów sportowych i poradni lekarskich, których dostęp dla mieszkańców mógł 
być wcześniej utrudniony. Przykładem gminy wiejskiej, która podjęła się procesu rewitalizacji jest 
Pałecznica. Mieszkańcy z zadowoleniem obserwują zmiany sukcesywnie realizowane przez samo-
rząd. Inwestycją zasługującą na szczególną uwagę jest Centrum Rozwoju Społecznego. W ramach 
tego przedsięwzięcia powstaje wielofunkcyjna hala sportowa, która służyć będzie miejscowej szkole 
podstawowej oraz szkole muzycznej.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, obszar zdegradowany, samorząd, gmina, wieś, Pałecznica.

Summary
The enactment of the act on revitalization provided the communal self-governments with legal tools 

allowing to eliminate negative economic, social and environmental phenomena. Within the meaning of 
the above Act, revitalization is a comprehensive process of removing degraded areas from crisis states. 

1 Student prawa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz absolwent Studium Dziennikarskie-
go działającego przy tej samej Uczelni. Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Studenckiej Poradni 
Prawnej, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3623-5656.
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A special role in this respect is played by rural and urban-rural communes, which are the leaders in 
the statistics of local governments that decide to revitalize. This is due to the intensification of nega-
tive phenomena in rural areas. Thanks to the process of taking degraded areas out of the crisis state, 
the Polish countryside no longer has to focus only on agriculture, but can encourage its inhabitants 
to set up service enterprises. Revitalization may also be an opportunity to create new cultural insti-
tutions, sports facilities and medical clinics, the access of which for residents may have been difficult 
before. An example of a rural commune that has undertaken the revitalization process is Pałecznica. 
Residents observe with satisfaction the changes successively implemented by the local government. An 
investment that deserves special attention is the Center for Social Development. As part of this project, 
a multifunctional sports hall is being built, which will serve the local primary school and music school.

Keywords: Revitalization, degraded area, local government, commune, village, Pałecznica.

Wprowadzenie
Przemiany polityczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce na przełomie lat 80. 

i 90., a w szczególności przywrócenie samorządu gminnego i idąca z nim w parze 
komunalizacja mienia Skarbu Państwa, jak również uchwalenie ustawy o własności 
lokali2, które ustanowiło wspólnoty mieszkaniowe sprawiły, że rewitalizacja zaczęła się 
jawić jako jedno z podstawowych zadań o charakterze publicznym. Nie bez znaczenia 
była również likwidacja sektora jednostek gospodarki uspołecznionej, które w realiach 
gospodarki rynkowej nie miały racji bytu. Usunięcie tych jednostek spowodowało 
gwałtowny wzrost bezrobocia oraz przyczyniło się do pojawienia w przestrzeni pu-
blicznej wielu poprzemysłowych terenów zdegradowanych. Warto też zwrócić uwagę 
na zmiany, jakie zaszły w świadomości obywateli, dotyczące podejścia do ochrony 
środowiska i ekologii, jak również ochrony zabytków i dóbr kultury3. Tereny wiejskie 
zmagały się natomiast z negatywnymi skutkami upadku Państwowych Gospodarstw 
Rolnych oraz nieprzystosowaniem rolnictwa do zmian w gospodarce krajowej4. Po-
wyższe czynniki sprawiły, że konieczne stało się wprowadzenie regulacji dotyczącej 
materii rewitalizacji, której głównym celem będzie rozwój obszarów zdegradowanych, 
czyli inaczej mówiąc, znajdujących się w stanie wieloaspektowego kryzysu. Uchwa-
lenie ustawy o rewitalizacji5 w 2015 roku było więc wprowadzeniem prawnych in-
strumentów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym na określonych 
obszarach. Można dojść do wniosku, że ratio legis unormowania pojęcia rewitalizacji, 
we wspomnianej ustawie, było ukierunkowane na rozumienie rewitalizacji jako kom-
pleksowego zestawu działań, nastawionych na rozwój społeczny i gospodarczy oraz 

2 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910.
3 T. Bąkowski, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, Lex.pl [data 

dostępu: 02.01.2021]. 
4 E. Pałka-Łebek, Rewitalizacja obszarów wiejskich. Uwarunkowania, modele, konsekwencje, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019, s. 35.
5 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802, 1086.
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poprawę jakości przestrzeni, na konkretnie wyznaczonym terytorium6. Kluczowe jest 
w tym kontekście zwrócenie uwagi na słowo „rozwój”, który bez wątpienia jest głów-
nym założeniem rewitalizacji. Stanowi to wyraz realizacji, wyrażonej w art. 5 Konsty-
tucji7, zasady zrównoważonego rozwoju. Zasada ta, jak podkreślają konstytucjonaliści, 
dotyczy zarówno ochrony środowiska, jak również rozwoju infrastruktury, budowy 
więzi społecznych i kształtowania ładu społecznego. Nie stanowi ona jednoznaczne-
go nakazu lub zakazu wobec władz publicznych, lecz jest pewnym wyznacznikiem 
w stanowieniu i stosowaniu prawa. Może więc być pomocna w przypadku wątpliwości 
w stosowaniu wykładni celowościowej8. Zasada zrównoważonego rozwoju nie jest 
tylko regułą o charakterze normatywnym, ale jest również jedną z najważniejszych 
zasad kształtowania architektury i urbanistyki. Będzie więc miała istotne znaczenie 
w odniesieniu do rewitalizacji. Dlatego też istotne jest prawidłowe rozumienie pojęcia 
zrównoważonego rozwoju, który stanowi niejako podstawę i punkt wyjścia dla rewi-
talizacji. Doktryna uznaje, że zrównoważonym rozwojem jest: „zapewnienie trwałej 
poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przez kształtowanie właści-
wych proporcji między kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym”9. Proces 
rewitalizacji ma za zadanie wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych, co oznacza, że jej celem jest trwała poprawa jakości życia osób związanych 
z danym terytorium. Jest to więc zapewnienie właściwych proporcji rozwoju między 
obszarem dotkniętym kryzysem, a pozostałymi terenami. Rewitalizacja powinna być 
realizowana wieloaspektowo, co ma zapewnić: lepsze warunki życia mieszkańców 
i przedsiębiorców związanych z obszarem zdegradowanym, ochronę środowiska na-
turalnego, a także estetykę przestrzenną. Zasada zrównoważonego rozwoju jest więc 
realizowana przez działania rewitalizacyjne, a ponadto stanowi dla przepisów ustawy 
o rewitalizacji wskazówkę pomocną w dokonywaniu wykładni jej norm.

1 . Pojęcie rewitalizacji
Ustawa o rewitalizacji, w art. 2 ust. 1, przedstawia definicję legalną rewitalizacji. 

Zgodnie z tym przepisem: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kry-
zysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

6 J. H. Szlachetko (red.), K. Borówka (red.), Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Tom I, Instytut Me-
tropolitalny, Gdańsk 2017, s. 13, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/12/Usta-
wa-o-rewitalizacji.-Komentarz_publikacja_Instytut_Metropolitalny_biblioteka.pdf [data dostępu: 
02.01.2021]. 

7 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
8 P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2019, Lex.pl [data dostępu: 02.01.2021].
9 B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2002, s. 16–27.
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zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji”10. Jest to pierwsza, w polskim systemie prawnym, 
definicja ustalająca zakres pojęciowy rewitalizacji o randze ustawowej. Wcześniej 
funkcjonowało tylko pojęcie wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania pomocy na rewitali-
zację w ramach regionalnych programów operacyjnych11. Brzmiało ono następująco: 
„Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rewitalizacji – należy przez to rozumieć kom-
pleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, 
społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym, inicjowany 
przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 
stanu kryzysowego, w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej 
i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowa-
nia endogeniczne”12. Rozporządzenie to straciło już jednak moc obowiązującą. Było 
ono wydane na użytek systemu wdrażania środków unijnych, w ramach regionalnych 
programów operacyjnych, w latach 2007–2013. Definicja ta miała jednak wiele cech 
wspólnych z tą, którą wprowadziła ustawa13.

Wprowadzenie definicji legalnej do ustawy o rewitalizacji było konieczne ze wzglę-
du na różne rozumienie oraz tłumaczenia z innych języków pojęcia „rewitalizacja”. 
Etymologia tego słowa wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza dosłownie „przy-
wracać do życia”. W języku angielskim funkcjonuje natomiast jako urban regenera-
tion co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „regeneracja miast”. Sformułowanie to nie 
odpowiada polskim regulacjom, gdyż nie obejmuje możliwości przeprowadzania 
rewitalizacji na terenach wiejskich. Kolejnym powodem, dla którego ustawodawca 
zdecydował się wprowadzić definicję legalną rewitalizacji, było nadużywanie tego po-
jęcia wobec wszelkich działań o charakterze remontowym lub naprawczym. Było ono 
często używane zamiennie z takimi wyrażeniami jak np.: „modernizacja”, „restruk-
turyzacja”, czy też „rewaloryzacja”14. Wprowadzenie definicji do ustawy, zapobiega 
wszelkim tego typu nieprawidłowościom.

10 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit., art. 2.
11 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania po-

mocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. z 2010 r., nr. 117, 
poz. 787.

12 Ibidem, § 2 pkt 6.
13 I. Sagan, P. Orłowski, J. H. Szlachetko (red.), [w:] Ustawa o rewitalizacji…, (red.), K. Borówka (red.), 

op. cit., s. 31.
14 M. Kopeć, Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H. Beck, Warszawa 2010, Legalis.pl 

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogeydambugy2tioa#tabs-metrical-
info [data dostępu: 02.01.2021].
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Ustawa uznaje rewitalizację za ciągły proces silnie powiązany z konkretnymi in-
strumentami, jak chociażby gminnym programem rewitalizacji. Definicja legalna 
kładzie również mocny nacisk na konieczność integracji różnych sfer i podmiotów, 
a także podkreśla konieczność uwzględnienia interesariuszy rewitalizacji15. Rewitali-
zacja ma bowiem służyć przede wszystkim lokalnej społeczności, co podkreślone zo-
stało w „Założeniach ustawy o rewitalizacji”16. Aspekty społeczne mają w jej procesie, 
kluczowe i nadrzędne znaczenie, a sama rewitalizacja: „ma w pierwszej kolejności słu-
żyć poprawie jakości życia mieszkańców, (…) projektowane rozwiązania mają służyć 
poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności”17. 

Warto też zwrócić uwagę na naukowe ujęcia definicji rewitalizacji, z których więk-
szość powstała jeszcze przed wejściem w życie ustawy, z powodu braku unormowa-
nia tego pojęcia w polskim systemie prawnym. Zestawienie doktrynalnych definicji 
rewitalizacji (w tym także zagranicznych) opracował Marcin Kopeć18, a wśród nich 
wymienić można m.in.:

 – Opracowaną przez K. Skalskiego: „System działań, mający na celu odnowę 
dawnych dzielnic, rozwój ich funkcji mieszkaniowej, gospodarczej, społecznej 
oraz znacznych walorów przestrzennych i kulturowych. Pojęciami składowymi 
rewitalizacji są: remonty, modernizacja i rewaloryzacja”19.

 – Opracowaną przez A. Billerta: „W sensie węższym to działania dostarczające 
obszarom zdegradowanym impulsów, pozwalających na zrównoważenie ich 
rozwoju i skuteczne uczestnictwo w rozwoju miasta”20.

 – Opracowaną przez D. S. Waltona: „Przywracanie do funkcjonowania w drodze 
zmian społecznych i gospodarczych zaniedbanych lub wyeksploatowanych 
obszarów”21.

15 M. Nowak, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, [w:] Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropo-
litalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, M. Nowak (red.), 
Z. Tokarzewska-Żarna (red.), Warszawa 2016, Legalis.pl [data dostępu: 02.01.2021].

16 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Założenia ustawy o rewi-
talizacji, wersja przyjęta przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r., s. 6, https://
www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/15/Zalozenia_ustawy_o_rewitalizacji_24_marca_2015.pdf 
[data dostępu: 02.01.2021].

17 Ibidem.
18 M. Kopeć, Rewitalizacja miejskich obszarów…, op. cit.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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Krótko mówiąc: „rewitalizacja jest procesem odnowy zdegradowanych fizycznie, 
ekonomicznie, społecznie i środowiskowo obszarów”22. Jej zdefiniowanie w akcie nor-
matywnym, jakim jest ustawa, było konieczne do prawidłowego pojmowania istoty 
rewitalizacji i zapobiegania nieporozumieniom wynikającym z nieprawidłowego uży-
wania tego pojęcia w języku debaty publicznej oraz mowie potocznej. Rewitalizacja 
jest bowiem przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, często bardzo 
odległych od siebie. Jak zauważa E. Pałka-Łebek: „Oceniając profesjonalnie podejście 
do rewitalizacji, można wskazać, że odnosi się ono do szerokiego środowiska geogra-
fów, ekonomistów, architektów, socjologów oraz urbanistów”23. Wyliczenie to warto 
uzupełnić jeszcze o prawników, w szczególności specjalistów prawa administracyjne-
go, badających to zagadnienie na gruncie ustawy o rewitalizacji.

2 . Gminny program rewitalizacji
Gminnemu programowi rewitalizacji został poświęcony osobny rozdział w ustawie 

o rewitalizacji. Jest on przyjmowany w drodze uchwały rady gminy, jednak nie stanowi 
aktu prawa miejscowego. Gminny program rewitalizacji jest podstawą prowadzenia 
rewitalizacji, na nim opiera się cały proces. Z tego względu, iż ustawa wymaga od 
rewitalizacji kompleksowego charakteru, gminny program rewitalizacji musi obejmo-
wać wszystkie jej aspekty. Art. 15 wymienia obligatoryjne elementy, które powinien 
zawierać w swojej treści. Katalog ten ma charakter otwarty, co daje pewną swobodę 
organom gminy w opracowywaniu ich projektów. 

W procesie tworzenia gminnych programów rewitalizacji można wyróżnić kil-
ka etapów24. Pierwszym z nich jest rozpoznanie negatywnych zjawisk kryzysowych 
występujących na określonym terenie gminy. Analiza ta pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie, czy rewitalizacja w ogóle jest możliwa w danym wypadku. Jeżeli bowiem 
pewne problemy występują na terytorium całej gminy, nie będzie można przepro-
wadzić procesu rewitalizacji. Może ona dotyczyć tylko ściśle określonego obszaru 
zdegradowanego. Dlatego też drugim krokiem będzie zbadanie występujących pro-
blemów w odniesieniu do całej gminy, by ustalić czy jest to zjawisko występujące 
miejscowo, dzięki czemu będzie możliwe wyznaczenie terenu zdegradowanego, czy 
też dotyczy całego terytorium gminy. Kolejnym etapem jest rozpoznanie skali wy-
stępującego problemu (np. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego), na określonym terenie, który pretenduje do bycia 

22 I. Sagan, P. Orłowski, J. H. Szlachetko (red.), [w:] Ustawa o rewitalizacji…, (red.), K. Borówka (red.), 
op. cit., s. 24.

23 E. Pałka-Łebek, Rewitalizacja obszarów wiejskich…, op. cit., s. 13.
24 A. Jadach-Sepioło (red.), Gminny program rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz 

lokalnych, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2018, s. 22–24.
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obszarem zdegradowanym. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji wymienia nega-
tywne zjawiska, z których co najmniej jedno musi wystąpić, jako przesłanka wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego. Są to zjawiska o charakterze: gospodarczym, środo-
wiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Po wykonaniu powyższych 
czynności należy podjąć decyzję o potrzebie rewitalizacji, bądź jej braku. Jeżeli taka 
potrzeba zaistnieje, przystępuje się do procedury opracowania gminnego programu 
rewitalizacji. Zgodnie z art. 17 ustawy o rewitalizacji rada gminy z własnej inicjatywy 
lub na wniosek wójta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego 
programu rewitalizacji. Wobec tego organ stanowiący gminy powinien przyjąć tzw. 
„uchwałę delimitacyjną”, wyznaczającą granice obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Dopiero po dokonaniu tych czynności można rozpocząć opracowywanie 
gminnego programu rewitalizacji, za które odpowiedzialny jest wójt25. Gotowy pro-
jekt gminnego programu rewitalizacji należy obligatoryjnie poddać opinii organów 
wskazanych w ustawie. Gdy opinie te okażą się pozytywne, wtedy rada gminy może 
uchwalić gminny program rewitalizacji.

Gminny program rewitalizacji jest fundamentalnym dokumentem w procesie re-
witalizacji. Przepisy ustawy o rewitalizacji wymagają jego powiązania z dokumentami 
strategicznymi gminy. Ma to zapobiegać incydentalności i niejasności działań oraz 
zapewniać trwałe rezultaty dla obszarów zdegradowanych26. Gminny program rewi-
talizacji jest dokumentem, który znacznie ułatwia koordynację planowanych działań 
w ramach rewitalizacji. Pozwala również wprowadzić pewne instrumenty prawne, 
które nie byłyby możliwe bez jego uchwalenia, jak np. specjalna strefa rewitalizacji 
czy miejscowy plan rewitalizacji27.

3 . Rewitalizacja terenów wiejskich
Wśród wszystkich 309 gmin realizujących proces rewitalizacji w Polsce w 2017 

roku w oparciu o gminny program rewitalizacji, aż 139 to gminy wiejskie i 96 gminy 
miejsko-wiejskie28. Jeśli wziąć pod uwagę wielkości terytorialne obszarów zdegrado-
wanych to tutaj również przodują gminy wiejskie, gdzie przeciętnie wyznaczano naj-
większe obszary; średnio 3 tys. hektarów, podczas gdy w gminach miejsko-wiejskich 
było to 2,7 tys. hektarów, w miastach na prawach powiatu 1,7 tys. hektarów, a w gmi-

25 Ibidem.
26 R. Ryś, [w:] Ustawa o rewitalizacji…, (red.), K. Borówka (red.), op. cit., s. 190–192.
27 A. Jadach-Sepioło (red.), Gminny program rewitalizacji…, op. cit., s. 24.
28 B. Bal-Domańska (red.), Raport końcowy. Praca badawcza. Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji 

na poziomie gmin, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, s. 41, file:///D:/raport_ dane_staty-
styczne_z_zakresu_rewitalizacji_na_poziomie_gmin%20(1).pdf [data dostępu: 02.01.2021].
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nach miejskich zaledwie 0,4 tys. hektarów29. Liczby te pokazują jak wielkie znaczenie 
dla procesów rewitalizacji w Polsce mają tereny wiejskie. 

Przez pierwsze kilkanaście lat po II wojnie światowej terenom wiejskim nadawano 
jednofunkcyjny, rolniczy charakter. Wraz z biegiem lat, podejście to stopniowo ule-
gało zmianom, by w końcu dokonać rewolucyjnej odmiany po 1989 roku i pozwolić 
rozwijać się wsiom również w innych sektorach gospodarki, nie tylko w rolnictwie. 
Obecnie, dla rozwoju wsi, nieocenione znaczenie ma polityka regionalna Unii Eu-
ropejskiej, co znajduje swój wyraz poprzez wsparcie terenów wiejskich z funduszy 
unijnych. Jedną z podstawowych cech polityki rolnej Unii Europejskiej jest dążenie 
do zmniejszenia udziału rolnictwa w gospodarce narodowej, z jednoczesnym ukie-
runkowaniem na wielofunkcyjność wsi30. Rewitalizacja może być więc instrumentem 
prawnym, wspomagającym stymulację rozwoju terenów wiejskich. Dzięki temu wieś 
nie musi być już postrzegana jako miejsce podporządkowane tylko rolnictwu, ale 
również jako centrum działań kulturowych i inicjatyw społecznych.

Obecnie, rewitalizacja na terenach wiejskich koncentruje się na eksponowaniu 
charakterystycznych cech danej wsi. Odchodzi się od stereotypowego powiązania wsi 
z rolnictwem, a ukazuje się elementy wyróżniające daną osadę, co może pozytywnie 
wpłynąć na zainteresowanie ze strony turystów. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma 
rewitalizacja przestrzeni niematerialnej wsi, w skład której wchodzą m.in. historia, 
potrawy danego regionu, czy też tradycje i zwyczaje. To one nadają wsi tożsamość 
i kreują pozytywny jej wizerunek. Nie może się to jednak dokonywać w oderwaniu 
od przestrzeni materialnej, która powinna przywracać i eksponować tradycyjną dla 
danego miejsca zabudowę. Ponadto, należy też zwrócić uwagę na tworzenie np. do-
mów kultury, miejsc spotkań i obiektów sportowych, bez których tereny wiejskie nie 
miałyby możliwości rozwoju swojej kultury i tożsamości31.

4 . Przykład gminy Pałecznica
Gmina Pałecznica jest gminą wiejską, leżącą w województwie małopolskim, w po-

wiecie proszowickim. W 2018 r. liczba ludności wyniosła tam 3 568 osoby, natomiast 
terytorium 47,9 km2. Przeważająca część, bo aż 67,5% aktywnych zawodowo miesz-
kańców, pracuje w sektorze rolniczym32. Wynika to z faktu, iż gmina Pałecznica po-

29 Ibidem, s. 51.
30 E. Pałka-Łebek, Rewitalizacja obszarów wiejskich…, op. cit., s. 125–127.
31 S. Kamosiński, Rewitalizacja przestrzeni niematerialnej i materialnej wsi. Kształtowanie wizerunku 

obszarów wiejskich, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 9, s. 5–16.
32 Dane pochodzą ze strony: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Palecznica [data dostępu: 

02.01.2021].
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łożona jest w rejonie Płaskowyżu Proszowickiego, który charakteryzuje się występo-
waniem najżyźniejszych gleb w Polsce, czyli czarnoziemów.

W gminie Pałecznica prowadzony jest obecnie proces rewitalizacji oparty na 
Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016–202133. Począt-
kowo Program ten obejmował lata 2016-2020, został jednak zmieniony uchwałą rady 
gminy, przez którą wydłużono czas jego obowiązywania o kolejny rok. Pierwszym 
krokiem, którego dokonano było przystąpienie do analiz w celu identyfikacji zjawisk 
kryzysowych, występujących w obszarze gminy. Wyniki tego badania opublikowano 
w listopadzie 2016 r. i stanowią one Załącznik 1 do Gminnego Programu Rewitali-
zacji. Analiza nie wykazała negatywnych zjawisk demograficznych, liczba ludności 
od kilku lat utrzymuje się niemal na tym samym poziomie. Zauważono natomiast 
problemy dotyczące zdrowia mieszkańców gminy. Ponad 40% decyzji o pomocy, jest 
bowiem przyznawanych z tytułu choroby lub niepełnosprawności. Wykazano również, 
że największe zapotrzebowanie na pomoc społeczną oraz najwyższy wskaźnik bezro-
bocia występuje w miejscowości, będącej siedzibą władz samorządowych – Pałecznicy, 
oraz we wsiach należących do gminy: Nadzowie i Winiarach. Analiza wskazała, że 
jednym z głównych problemów jest również niski poziom edukacji. Świadczą o tym 
wyraźnie niższe wyniki edukacji uczniów miejscowych szkół, w odniesieniu to całego 
województwa. Z danych przedstawionych w analizie wynika również, że najniższy ka-
pitał społeczny, przejawiający się w niskiej frekwencji wyborczej mieszkańców, wystę-
puje w Winiarach. W przypadku gospodarki, zauważono natomiast poprawę, jaką był 
stały wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców. Nie wykazano również większych 
problemów dotyczących stanu środowiska naturalnego. Problemem gminy może być 
także mała liczba mieszkańców, co praktycznie wyłącza możliwość prowadzenia na 
terenie gminy usług publicznych. Jak zauważono, rozwiązaniem może być dobrze 
zorganizowany transport zbiorowy, który zapewni połączenia z większymi ośrodka-
mi miejskimi. Jednak, mimo dobrze rozbudowanej sieci przystanków, transport ten 
nie jest dostępny we wszystkich częściach gminy, gdyż realizują go tylko podmioty 
prywatne. Badanie wykazało natomiast potencjał budowania oferty kulturowej lub 
działań wspólnotowych, ze względu na licznie występujące w gminie organizacje po-
zarządowe34. Samorząd przeprowadził również dwa etapy konsultacji z mieszkańcami 

33 Uchwała nr VIII/177/2020 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016–2020, https://bip.malopol-
ska.pl/ ugpalecznica,a,1855265,uchwala-rady-gminy-palecznica-w-sprawie-zmiany-gminnego-
programu-rewitalizacji-dla-gminy-palecznica-.html [data dostępu: 02.01.2021].

34 Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pałecznica, 
s. 10–33, Załącznik 1, [w:] Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016–2021, 
Kraków 2017, https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1855265,uchwala-rady-gminy-palecznica-
w-sprawie-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-palecznica-.html [data dostępu: 
02.01.2021].
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oraz lokalnymi przedsiębiorcami. I ich etap dotyczył wyznaczenia terenu zdegradowa-
nego i terenu rewitalizacji. Obyły się one w grudniu 2016 r. II etap konsultacji dotyczył 
natomiast prac nad przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji i odbywał się 
w marcu 2017 r.

Na podstawie przedstawionych powyżej analiz i konsultacji Rada Gminy Pałecz-
nica podjęła uchwałę35, na podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany oraz 
obszar rewitalizacji. Art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji zastrzega, że obszar rewita-
lizacji nie może przekroczyć 20% powierzchni gminy, jak również nie może być za-
mieszkały przez więcej niż 30% liczby wszystkich mieszkańców. W gminie Pałecznica 
obszar rewitalizacji objął 4,8% powierzchni oraz 17,4% populacji. Utworzone zostały 
trzy podobszary:

 – Podobszar I – Nadzów
 – Podobszar II – Winiary
 – Podobszar III – Pałecznica

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica możemy odnaleźć 
pogłębione analizy dotyczące wyznaczonych podobszarów rewitalizacji, w których 
odpowiednio wskazano najważniejsze problemy, z którymi zmaga się każdy z nich. 
Dokonano również analizy potencjałów związanych z poszczególnymi podobszarami 
i na ich podstawie wyznaczono cele całego procesu. Gminny program rewitalizacji 
wyznaczył wobec tego cel główny, który zakłada wyprowadzenie obszaru rewitalizacji 
ze stanu kryzysowego, oraz dwa cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest komplekso-
wa poprawa sytuacji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 
W tym zakresie zaplanowano podjęcie działań przeciwdziałających alkoholizmowi 
i bezrobociu, jak również aktywizację seniorów i organizację wolnego czasu osobom 
niepełnosprawnym, tworzenie warunków dla rozwoju organizacji społecznych oraz 
rozwój oferty kulturowej, edukacyjnej i sportowej. Drugi, z wyznaczonych celów 
szczegółowych, ma natomiast wdrożyć nowe funkcje społeczne poprzez modernizację 
budynków i terenów publicznych36.

Gmina Pałecznica sukcesywnie wykonuje cele wyznaczone w gminnym progra-
mie rewitalizacji. Mieszkańcy z zadowoleniem obserwują ich realizację i zauważają 
skuteczność działań w zwalczaniu kryzysu. W ramach działań rewitalizacyjnych wy-
korzystano budynek dawnej szkoły podstawowej w Winiarach, gdzie obecnie funk-
cjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, organizujący m.in. zajęcia dla seniorów. 

35 Uchwała nr VII/157/2016 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pałecznica, Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 797, http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/ 
2017/797/akt.pdf [data dostępu: 02.01.2021].

36 Uchwała nr VIII/177/2020 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany…, 
op. cit., s. 6–20.
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Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy została przeniesiona do nowego, 
większego lokalu, dzięki czemu możliwe było utworzenie w niej pracowni multime-
dialnej. Gmina zadbała również o aktywizację młodzieży poprzez organizowanie zajęć 
sportowych w ramach działalności Strażackiego Klubu Sportowego „Iskra”. W związku 
z powszechnym problemem schorzeń kręgosłupa samorząd stworzył miejsca rehabi-
litacji, dla osób zmagających się z tą dolegliwością. Szczególną uwagę warto jednak 
zwrócić na Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to najbardziej kosztowna inwestycja 
w ramach procesu rewitalizacji w gminie Pałecznica. Wartość przedsięwzięcia wyce-
niona została na 15 669 479,67 zł37. W ramach utworzenia Centrum Rozwoju Spo-
łecznego ma zostać przebudowany i rozbudowany budynek Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Pałecznicy, dzięki czemu powstanie wielofunkcyjna, nowoczesna hala 
sportowo-rekreacyjna, o powierzchni użytkowej 2642,57 m2. Centrum Rozwoju Spo-
łecznego oprócz hali sportowej z rozbudowanymi trybunami i sceną, posiadać będzie 
również salę fitness, siłownie, salę koncertową o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej, zgodnie z wymogami dla sal koncertowych, z której będzie mogła korzystać 
miejscowa Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki. W kompleksie znajdzie się 
również przestrzeń biurowa dla lokalnych przedsiębiorców. 75% środków potrzebnych 
na realizację niniejszej inwestycji stanowi dofinansowanie z programu rewitalizacji 
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zakończenie
Obszary wiejskie w Polsce stopniowo odchodzą od stereotypowego powiązania ich 

z rolnictwem. Tworzenie nowych atrakcji turystycznych, akcentowanie cech charak-
terystycznych danego regionu oraz prezentowanie historii i lokalnych zwyczajów to 
szansa na zwiększenie zainteresowania wsią, która wydaje się stać na przegranej po-
zycji w stosunku do miast. Rewitalizacja jest więc narzędziem do skutecznego wypro-
wadzania obszarów zdegradowanych z kryzysu. To dzięki niej wiele gmin wiejskich 
w Polsce tworzy nowe ośrodki aktywizacji społeczeństwa co zapobiega powstawaniu 
patologii i problemów zdrowotnych. Działania procesu rewitalizacji pozwalają rów-
nież zadbać o walory estetyczne gminy oraz, co bardzo ważne, ochronę środowiska. 
Gmina Pałecznica poprzez podjęcie rewitalizacji stopniowo zmierza do poprawy ja-
kości życia mieszkańców oraz tworzenia dogodnego miejsca działania dla przedsię-
biorców. Centrum Rozwoju Społecznego, jako sztandarowa inwestycja całego procesu, 
stanowić będzie ośrodek życia i aktywności wielu mieszkańców gminy co z pewnością 

37 https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1633103,przebudowa-i-rozbudowa-budynku-zespolu-szkol-
w-palecznicy-polegajaca-na-budowie-wielo-funkcyjnej-hal.html [data dostępu: 02.01.2021].
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podniesie jej kapitał społeczny. Tak skoordynowane działania władz we współpracy 
z mieszkańcami są znakomitym przykładem działalności samorządu terytorialnego. 
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Rozdział 10  
Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji marcowej

Local self-government in the light of the March Constitution

Bartłomiej Składanek1

Streszczenie
Celem rozdziału jest przedstawienie instytucji samorządu terytorialnego na ziemiach polskich 

w okresie II Rzeczypospolitej. Przedmiotem rozważań jest ukazanie przemian dokonanych w świetle 
konstytucji marcowej z 17 marca 1921 roku w systemie funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w Polsce. Do dokonania analizy niniejszego opracowania wykorzystano następujące metody badaw-
cze: metodę historyczno-prawną, polegającą na analizie procesu rozwoju instytucji samorządu tery-
torialnego i poszukiwanie określonych związków przyczynowo-skutkowych, metodę analizy źródeł, 
polegającą głównie na analizie tekstów aktów prawnych oraz metodę porównawczą, którą zastoso-
wano w odniesieniu do funkcjonowania instytucji samorządowych. Przedstawione zostały również 
podstawowe zadania samorządu terytorialnego, a także znaczenie regulacji prawnych w odniesieniu 
do kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce. Uregulowania prawne odnoszące się do 
jednostek samorządu terytorialnego analizowane są w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, konstytucja marcowa, II Rzeczpospolita.

Summary
The aim of the article is to present the institution of local government in Poland during the Second 

Polish Republic. The subject of the considerations is to show the changes made in the light of the March 
constitution of March 17, 1921, in the system of local government functioning in Poland. The following 
research methods were used to analyze this article: the historical and legal method, consisting in the 
analysis of the development process of local government institutions and the search for specific cause 
and effect relationships, the method of source analysis, consisting mainly in the analysis of the texts 
of legal acts, and the comparative method used in relation to for the functioning of local government 
institutions. The basic tasks of local government were also presented, as well as the importance of legal 

1 Asystent w Katedrze Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, doktorant Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. ORCID: 0000-0001-9915-4218.
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regulations in relation to the formation of local government in Poland. Legal regulations relating to 
local government units are analyzed in the context of the historical situation at that time.

Keywords: local government, March Constitution, II Republic of Poland.

Wstęp
Istniejący w Polsce samorząd terytorialny poddawany jest procesowi ciągłej ewo-

lucji. Aktualny samorząd terytorialny bez wątpienia oparty został na doświadcze-
niach międzywojennego polskiego samorządu terytorialnego, a także samorządów 
państw Europy Zachodniej. W latach 1918–1939 stanowił różnorodność rozwiązań 
zaborczych i tymczasowych, które były wprowadzane w okresie walki o niepodległość 
i kształtowania się ustroju. Wówczas głównym dylematem natury legislacyjnej było 
utworzenie jednolitego porządku prawnego dla samorządów panujących na całym 
obszarze II Rzeczypospolitej. 

W niniejszej pracy przedstawiono przemiany dokonane w drodze ewolucji, w sys-
temie funkcjonowania samorządu terytorialnego na ziemiach polskich W sposób 
szczególny zaprezentowano uwarunkowania historyczne związane z omawianym za-
gadnieniem. Odwołano się do korzeni samorządu w Polsce oraz prześledzono jego 
przemiany w kontekście uchwalenia Konstytucji marcowej.

1 . Zarys instytucji samorządowych w Rzeczypospolitej przed 
rokiem 1918 

Kluczowe znaczenie dla powstania samorządu terytorialnego w Polsce miał upadek 
państwa feudalnego, a jednocześnie zniesienie społeczeństwa stanowego. Jak zauważa 
J. Panejko, „samorząd jako pojęcie prawne dopiero wtedy powstał, gdy stosunek panu-
jącego w państwie absolutnym do podwładnych ze stosunku władzy począł zmieniać 
się w stosunek prawny, gdy jednostka fizyczna poza prawami prywatnymi poczęła 
nabywać prawa publiczne, gdy w szczególności powstające państwo konstytucyjne 
i praworządne na mocy swej ustawodawczej władzy zorganizowało związki gminne 
dla swoich celów i włączyło je jako jednostki publicznoprawne w swój organizm. Ta 
chwila jest chwilą powstania instytucji samorządu w znaczeniu nowożytnym, a tym 
samym chwilą powstania nauki o samorządzie”2. 

Przed 1764 rokiem nie było w Polsce nowoczesnych organów administracji – ani 
centralnej, ani terytorialnej. Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim sta-
łego kolegium rządowego, którego nie był w stanie powołać do życia ani pozbawiony 
realnej władzy elekcyjny król, ani szlachecki Sejm, formalnie decydujący o wszystkim, 

2 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 9–10.
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lecz praktycznie sparaliżowany od II połowy XVII w. przez liberum veto. Powołani 
dożywotnio, po dwóch w Koronie i na Litwie, ministrowie Rzeczypospolitej, tj. mar-
szałkowie, kanclerze podskarbiowie, jak również nie zaliczani do ministrów hetmani, 
faktycznie działali samodzielnie. Zarząd terytorialny spoczywał w ręku sejmików szla-
checkich i dożywotnich urzędników ziemskich, takich jak wojewodowie, kasztelano-
wie, a przede wszystkim starostowie. Ci ostatni, pierwotnie, w XIV –XV w., stanowili 
„ramię królewskie” i w pełni podlegali królowi, lecz później ich status upodobnił się 
do statusu starszych urzędów terytorialnych. Zadania wszystkich tych urzędników 
kształtowały się w dużej mierze w drodze zwyczajowej, nie było zatem między nimi 
racjonalnego podziału pracy. Działali przy tym w okręgach terytorialnych, których 
granice z reguły się ze sobą nie pokrywały3. 

Ustrój samorządu terytorialnego przeszedł poważniejszą modernizację w czasach 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1764–1795. Ustrój ten opierał 
się na monopolu władzy stanu szlacheckiego, który był wyjątkowo liczny w porów-
naniu z innymi krajami. Monopol utrzymywał się do 1791 r., tj. do czasu wydania 
Prawa o miastach królewskich4 i Ustawy Rządowej 3 Maja5, które otworzyły drogę 
do rozszerzania uprawnień obywatelskich na członków innych stanów, poczynając 
od bogatego mieszczaństwa6. Sformułowano w nich prawo miast do „wolności”, czyli 
własnego zakresu spraw samorządu (choć w jego zakres włączono również sądownic-
two). W tzw. miastach królewskich mogły one wybierać swe organy: magistraty, bur-
mistrzów, wójtów i innych urzędników. Wprowadzono tu również sui generis nadzór 
państwa, co wskazywało na powiązania z administracją państwową7. 

Podstawą administracji terytorialnej Korony Królestwa Polskiego w ramach pod-
stawowej jednostki podziału terytorialnego był szlachecki samorząd ziemski. Ziemię 
stanowiło dawne księstwo z doby rozbicia dzielnicowego, które zachowało tradycje 
odrębności, a przede wszystkim posiadało własną hierarchię urzędniczą, sąd ziem-
ski oraz sejmik. Urzędnicy i sędziowie ziemscy mogli rekrutować się tylko spośród 
szlachty osiadłej w danej ziemi8. Ziemia pozostawała w różnym stosunku do woje-
wództwa, którą to nazwę stosowano od XV wieku w odniesieniu do jednostki teryto-
rialnej, w której występował wojewoda – najwyższy urząd w hierarchii urzędów ziem-

3 H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001, s. 36.
4 Właściwie Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej – ustawa przyjęta przez Sejm 

Czteroletni (1788–1792) w 1791 roku, następnie włączona in extenso (w całości) do Konstytucji 3 
maja z 1791 r. jako jej Artykuł III.

5 Zwana również jako Konstytucja 3 maja z 1791 r. – ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

6 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008, s. 54.
7 J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 7–12.
8 T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002, s. 54–55.
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skich. Zasadą była tożsamość ziemi i województwa, choć i wtedy mówiono o sejmiku 
ziemskim czy sądzie ziemskim, a nie wojewódzkim. Ziemia mogła być także częścią 
województwa – szczególną (odrębna ziemia w ramach reszty województwa) albo zwy-
kłą, (które w takim przypadku dzieliło się na ziemie np. województwo mazowieckie 
składało się z dziesięciu ziem)9. 

Wielkie Księstwo Litewskie miało od czasów bezpośrednio poprzedzających Unię 
Lubelską z 1569 roku nowocześniejszy systematyczny podział terytorialno-admi-
nistracyjny. Województwa dzieliły się tam na powiaty, a powiat litewski był z tego 
punktu widzenia odpowiednikiem koronnej ziemi. W Koronie powiat był jednostką 
pomocniczą, powstałą w XIV w. wyłącznie dla celów sądownictwa szlacheckiego, choć 
następnie obejmującą także sprawy podatków i administracji. Powiat koronny nie 
miał nic wspólnego z urzędem starosty – pierwotnie reprezentanta monarchy w ze-
spole ziem, potem stopniowo coraz bardziej urzędnika ziemskiego, przede wszystkim 
o zadaniach sądowniczych, ale też zarządcy dóbr monarszych. Starostów było w Ko-
ronie o wiele mniej niż powiatów. Na Litwie natomiast starosta występował w każdym 
powiecie10. 

W okresie zaborów ustrój samorządu terytorialnego na obszarze Polski uzależnio-
ny był od polityki państw zaborczych. Jak pisze H. Izdebski „podstawowym kryterium 
rozdziału zadań między administracją scentralizowaną a administracją samorządową 
było terytorialne znaczenie danej kategorii spraw: sprawy o znaczeniu ogólnopań-
stwowym przypadły organom scentralizowanym, a sprawy o znaczeniu lokalnym – 
organom samorządowym”11. W tym wzajemnym układzie zwierzchność należała do 
organów administracji rządowej. Przysługiwało im na ogół prawo nadzoru i kontroli 
w stosunku do osób i aktów samorządu terytorialnego. Przejawiało się to sferze spra-
wo osobowych: w prawie zatwierdzenia wyboru organu wykonawczego samorządu, 
zawieszania go w czynnościach raz rozwiązywania organów kolegialnych samorządu, 
a w sferze nadzoru nad działalnością: prawo zatwierdzania, zawieszania lub uchylania 
decyzji i uchwał władz samorządowych. Przewaga ta przejawiała się w tym, że na czele 
organu wykonawczego stał z urzędu kierownik lokalnej administracji rządowej. Rów-
nież administracja rządów mogła zlecić organom samorządowym określony ustawo-
wo zakres funkcji określanych jako kompetencje poruczone. W zakresie poruczonym 
organa samorządowe były zobowiązane do wykonywania poleceń władz administracji 
scentralizowanej i odpowiadały przed nią12. 

9 A. Konieczny, T. Kruszewski, Historia administracji na ziemiach polskich, Wrocław 2002, s. 62.
10 G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002, s. 94 i n.
11 H. Izdebski, Historia administracji…, op. cit., s. 104–105.
12 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1977, s. 409.
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2 . Samorząd terytorialny po odzyskaniu niepodległości
Odzyskana przez Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli niepodległość stała się 

początkiem budowania suwerenności państwowej wyrażającej się najpełniej w trud-
nym i skomplikowanym pod względem prawno-organizacyjnym procesie tworzenia 
organów władzy państwowej zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jedną 
z podstawowych trudności stanowił ówczesny obszar Rzeczypospolitej, o nieukształ-
towanych jeszcze ostatecznych granicach, stanowiący zlepek trzech odmiennych po-
litycznie, gospodarczo i kulturowo, a nadal funkcjonujących systemów prawno-ad-
ministracyjnych byłych państw zaborczych: Prus, Austro-Węgier oraz Rosji. Różnice 
wyrażały się w kształcie, organizacji oraz w sposobie funkcjonowania organów admi-
nistracji wszystkich szczebli, zarówno rządowej, jak i samorządowej13. 

Problem stanowił fakt, że z trzech odmiennych systemów należało stworzyć wspól-
ny, spójny oraz prawidłowo działający organizm państwowy. Szczególnie istotną, 
czasochłonną i bardzo trudną w realizacji była reforma samorządu terytorialnego. 
W przeciwieństwie do administracji centralnej, gdzie zmiany dotyczyły organów ob-
sadzanych przez określone osoby, reformy w terenie wymagały zaangażowania ogrom-
nego kapitału ludzkiego, a także potrzeby określonych działań na rzecz zmiany spo-
sobu myślenia wielu obywateli nowopowstałego państwa na temat organizacji władzy 
w terenie. Było to tym trudniejsze, że przez cały XIX wiek zaborcy, za wyjątkiem 
zaboru austriackiego, dążyli do wykorzenienia pierwiastka polskiego z administracji 
publicznej. Ich celem było całkowite wchłonięcie oraz przystosowanie organizacji wła-
dzy na byłych ziemiach polskich do warunków panujących w państwach zaborczych14.

W pierwszych latach II RP, również w okresie Sejmu Ustawodawczego, gdy posło-
wie zajmowali się fundamentalną materią konstytucyjną, prawne problemu samorzą-
du terytorialnego częściowo były już rozwiązane dzięki dekretom. Zanim parlament 
podjął swoje obowiązki ustawodawcze, dekrety dotyczące organizacji samorządu z lat 
1819–1919 wraz z towarzyszącymi im kolejnymi regulacjami, wprowadzały minimum 
ładu demokratycznego w funkcjonowaniu samorządu w gminach wiejskich, miastach 
i powiatach b. Królestwa Polskiego. W byłej dzielnicy pruskiej i Galicji zachowano 
regulacje prawne zaborców, dokonując jedynie niewielkich modyfikacji o charakterze 
demokratycznym15.

Przełomowym aktem dla funkcjonowania instytucjonalnego samorządu teryto-
rialnego, tym samym kończącym pewien etap budowy niepodległego państwa była 
ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy z dnia 17 marca 1921 

13 R. Stawicki, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny, [w:] Kancelaria 
Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Grudzień 2015, s. 6.

14 Ibidem.
15 I. Iwanowicz, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 24–25.
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roku16, zwana Konstytucją marcową. Obowiązywała ona od 1 czerwca 1921 roku aż 
do chwili wejścia nowej konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku. Jedną z naczelnych 
zasad zwartych w Konstytucji była zasada szerokiego samorządu terytorialnego. Nowa 
konstytucja wyznaczała rozległy zakres działania samorządowi terytorialnemu, jak 
również zapewniała dużą samodzielność. Ustawodawca przyjął koncepcje trójpodziału 
władz ściśle ze sobą współdziałających oraz zasadę zwierzchnictwa narodu ujmowa-
nego jako ogół obywateli. Samorząd terytorialny posiadając moc stanowienia ustaw, 
nawet w zakresie ograniczonym przez prawo państwowe, urósł do roli autonomii te-
rytorialnej oraz uznany został za odrębny system władzy publicznej w państwie17. 

W jednym z pierwszych artykułów Konstytucji marcowej znalazł się następujący 
zapis: „Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorzą-
du terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom tego samorządu właściwy zakres 
ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, któ-
ry zostanie bliżej określony ustawami państwowymi”18. W ten sposób Konstytucja 
przyjmowała w ustroju administracji państwa zasadę decentralizacji, a więc uchylenia 
hierarchicznego podporządkowania samorządu organom państwowym i przyznanie 
samorządowym jednostkom terytorialnym współzarządzanie sprawami publicznymi 
o charakterze lokalnym19. 

Na mocy art. 65 Konstytucji RP z 1921 roku państwo Polskie podzielono na wo-
jewództwa, powiaty, gminny miejskie i wiejskie, które stanowiły jednostki samorzą-
du terytorialnego. Mogły one łączyć się w związki dla przeprowadzenia zadań, które 
wchodziły w skład samorządu terytorialnego. Utworzone związki mogły otrzymać 
charakter publiczno-prawny, które określane były na podstawie odrębnej ustawy. Za-
tem Konstytucja sankcjonowała istnienie w państwie samorządu, o co zabiegały prak-
tycznie wszystkie ugrupowania polityczne, choć różnie widziały jego funkcjonowanie. 
Przewidywała trójszczeblową strukturę samorządu terytorialnego, tj. samorząd miał 
istnieć w gminach miejskich i wiejskich, powiatach i województwach. Do kompetencji 
samorządu terytorialnego należały istotne funkcje gospodarcze, organizatorskie i kul-
turalne. Na wszystkich szczeblach samorządu istniał podział na organy uchwalające 
i wykonawcze. Jednostki samorządu terytorialnego zarówno jednakowego szczebla, 
jak i różnych szczebli mogły łączyć się w związki w celu realizacji zadań wchodzących 

16 Ustawa z 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP z 1921 r. nr 44, poz. 267, 
zwanej dalej jako: „Konstytucja RP z 1921 r.”.

17 W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, s. 210.
18 Art. 3 Konstytucji RP z 1921 r.
19 S. Krukowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] Konstytucje Polski, (red.) M. Kallas, 

Warszawa 1990, s. 97.
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w zakres ich działania. Pozwoliło to samorządom na realizację zadań, które przekra-
czały możliwości finansowe czy organizacyjne danego samorządu20. 

W organizacji administracji państwowej obowiązywała zasada dekoncentracji 
polegająca na wyposażeniu w szeroki zakres kompetencji organów administracji 
państwowej. Zadaniem było zespolenie organów administracji państwowych w po-
szczególnych jednostkach terytorialnych w jednym urzędzie i pod jednym zwierzch-
nictwem. Oznaczało to w praktyce zespolenie różnych działów administracji w rę-
kach starosty w powiecie, i wojewody w województwie. Uwzględniono także udział 
urzędów w granicach, obywateli, powołanych drogą wyborów, w wykonaniu zadań 
określonych ustawami21. 

Przepis art. 67 Konstytucji RP z 1921 roku głosił, że „Prawo stanowienia w spra-
wach należących do zakresu działań samorządu, przysługuje radom obieralnym. 
Czynności wykonawcze samorządu wojewódzkiego i powiatowego należą do organów, 
utworzonych na zasadzie zespolenia kolegiów, obieranych przez ciała reprezentacyjne, 
z przedstawicielami państwowych władz administracyjnych i pod ich przewodnic-
twem”. Zapisy w Konstytucji określały zatem podstawy ustroju samorządu i przyzna-
wały uprawnienia prawotwórcze organom wybieranym, tj. radom i sejmikom. Kolegia 
wybierane były przez ciała reprezentacyjne samorządu wraz z przedstawicielami pań-
stwowych (starostę i wojewodę) pod ich przewodnictwem. Taki układ zapewniał obli-
gatoryjny związek między administracją państwową a samorządową. Przewodniczenie 
starostów i wojewodów w wydziałach było ograniczeniem swobody samorządu22. 

Na podstawie art. 69 Konstytucji samodzielność finansowa samorządu terytorial-
nego opierać się miała na źródłach dochodowych, które były zapewnione ustawami. 
Przepis ten gwarantował ustawowy rozdział źródeł dochodów państwa oraz samo-
rządu, tym samym zapewniając samorządom dochody konieczne do realizacji ich 
własnych zadań. Podstawy samodzielności finansowej zapewniały samorządom źródła 
dochodów określonych w ustawach, co miało uniezależnić ich działalność od budżetu 
centralnego23. 

W art. 70 Konstytucja ustanowiła, że państwo sprawować będzie nadzór nad dzia-
łalnością samorządu za pomocą wydziałów samorządu wyższego szczebla ale też nad-
zór ten mogą częściowo przekazać poprzez ustawę sądownictwu administracyjnemu. 
Konstytucja dopuszczała zatem możliwość specjalnego zatwierdzania przez organy 
wyższego szczebla bądź ministerstwa uchwał organów samorządowych. 

20 D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, s. 149.
21 Art. 66 Konstytucji RP z 1921 r.
22 S. Krukowski, Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 304.
23 P. Sarnecki, Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat, „Przegląd Sejmowy” 2001, 

nr 2, s. 9–20.
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Dla orzekania legalności aktów normatywnych, w zakresie administracji rządowej 
i samorządowej, miało być również powołane sądownictwo administracyjne, oparte 
w swojej organizacji na współdziałaniu obywateli i sędziów z Najwyższym Trybuna-
łem Administracyjnym na czele24.

Kwestia samorządu terytorialnego została uregulowana również w art. 109 Kon-
stytucji, zgodnie z którym osobne ustawy państwowe miały zapewnić mniejszościom 
narodowym zachowanie ich narodowości, języka oraz pełny i swobodny rozwój ich 
właściwości narodowościowych, przy pomocy autonomicznych związków mniejszości 
o charakterze publiczno-prawnym, działającym w obrębie związku samorządu po-
wszechnego. Uprawnienia autonomiczne samorządu służyć miały również rozwiąza-
niu kwestii mniejszości narodowych, które stanowiło łącznie trzecią część obywateli 
Rzeczypospolitej25.

Jakkolwiek prace nad konstytucją trwały na szeroką skalę, a konkretne jej artykuły 
szczegółowo rozpatrywały interesy i prawa samorządu terytorialnego, to jednak z re-
guły autorzy odsyłali do precyzyjnych rozwiązań, które miały przynieść kolejne akty 
prawa, ustawy. Bez tego rzetelnego określenia ustawowego samorząd byłby (i ponie-
kąd rzeczywiście bywał) zawieszony w próżni prawnej, pozostałby zbiorem trudnych 
do zrealizowania pomysłów26. Niemniej jednak trzeba się zgodzić z syntetycznymi 
ustaleniami współczesnego badacza, Stanisława Wójcika, piszącego w swej pracy: 
„W postanowieniach dekretów i Konstytucji marcowej dotyczących samorządu wi-
dziano nie tylko ramy prawne, jakie ustawodawca wyznaczył instytucji samorządu, ale 
również przyznanie mu do spełnienia odpowiedzialnej roli politycznej – bycia podsta-
wową strukturą ustroju państwa wynikającą z zasady decentralizacji. Zdawano sobie 
sprawę – przekonaniu temu dawali wyraz politycy i prawnicy samorządowcy – że 
jakkolwiek Konstytucja nie określała w szczegółach zakresu kompetencji samorządu, 
to wskazywała kierunek dla przyszłej ustawy o samorządzie. Ustrój Rzeczypospolitej 
miał oprzeć się na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego”27. 

Samorząd zorganizowany był dwustopniowo. Stopień podstawowy tworzyły gminy 
wiejskie i miejskie (miasta niewydzielone), drugi stopień stanowiły związki powiatowe 
utworzone z gmin danego powiatu oraz miasta wydzielone. Samorządu trzeciego stop-
nia, tj. wojewódzkiego, w II Rzeczypospolitej (oprócz woj. Śląskiego, poznańskiego 
i pomorskiego) nie utworzono. Przy urzędach wojewódzkich powołano tylko rady 
wojewódzkie, które w pewnym zakresie można by uznać za samorząd wojewódzki, 

24 R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita 1918–1939, Częstochowa 2002, s. 16.
25 H. Izdebski, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia 

prawne i administracyjne, (red.) A. Piekara, Z. Niewiadomskiego, Warszawa 1998, s. 38.
26 I. Iwanowicz, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 25.
27 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa – historia i współczesność, 

Lublin 1999, s. 136.
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czyli samorząd III stopnia. Pełniły one funkcje organu opiniodawczo – doradczego 
przy urzędzie wojewody28. 

W chwili uchwalenia Konstytucji Marcowej w 1921 roku podjęto starania w zakre-
sie unifikacji samorządu na obszarze Rzeczypospolitej. Panujące w tym okresie siły 
polityczne podejmowały działania, mające na celu wprowadzenie własnych reform 
samorządowych, które swoim kształtem odzwierciedlały ich programy partyjne. Na 
początku lat dwudziestych XX wieku powołano rządową Komisję Reformy admini-
stracyjnej29. W tym czasie Rada Ministrów przedłożyła szereg projektów ustaw, jed-
nakże ostatecznie żadnej nie uchwalono. Powodem był wybuch przewrotu majowego 
w 1926 roku30 Spójne rozwiązania prawne, regulujące ustrój samorządu terytorialnego, 
przyjęto w marcu 1933 roku, poprzez uchwalenie ustawy samorządowej o częściowej 
zmianie ustroju samorządu terytorialnego31. Spełniała ona zamierzenia Konstytucji 
Marcowej w zakresie utworzenia niezróżnicowanego ustroju samorządu terytorialne-
go w Rzeczypospolitej32.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce wskazuje 

na specyfikę rozwiązań polskich, mającą swoje źródła w zmiennych losach państwa 
polskiego w XIX i XX wieku. Przerwanie ciągłości istnienia państwa w XIX wieku 
pozbawiło Polaków możliwości kultywowania tradycji państwowej oraz budowania 
nowoczesnej administracji. Wprawdzie możliwości zostawione przez Polskę szlachec-
ką oparte były na decentralizacji władzy państwowej oraz niechęci szlachty do admi-
nistracji królewskiej, to jednak utrata wpływu na możliwości przekształcania ustroju 
państwa i jego struktur administracyjnych w istotny sposób zaciążyła na dalszym 
rozwoju polskiej myśli państwowej. 

Odbudowanie struktur państwa, po ponad wiekowym podziale Polaków między 
trzy państwa zaborcze, nie mogło bezpośrednio nawiązywać do wzorców przedrozbio-
rowych, ze względu na ich anachronizm w nowych warunkach. Ponadto pozostawiona 
przez zaborców spuścizna prawno-ustrojowa uniemożliwiała przyjęcie gotowego mo-
delu rozwiązań administracyjnych, który w II Rzeczypospolitej formował się stopnio-
wo przez ujednolicanie i unowocześnianie struktur państwowych i administracyjnych. 
Model administracji publicznej wypracowany w okresie międzywojennym nie sta-

28 I. Iwanowicz, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 25.
29 J. Sługocki, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 287. 
30 J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, s. 158.
31 Dz.U. RP z 1933 r. nr 35, poz. 294.
32 A. Wereszczyński, Wiadomości o Polsce współczesnej, Lwów 1935, s. 218.
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nowił oryginalnego polskiego wzorca wypracowanego drogą własnych doświadczeń 
i myśli państwowo-administracyjnej. Na to zabrakło czasu, chociaż pewne elementy 
twórcze powstawały zwłaszcza w projektach reform, których nie udało się przed wojną 
wprowadzić w życie33. 

Ramy prawne, które Konstytucja marcowa nadawała samorządowi były bardzo 
rozległe, ale mało konkretne i nazbyt mgliste. Konkretyzacja zapisów miała nastą-
pić w drodze ustaw uchwalanych przez Sejm. Konstytucja określając ogólnie zasady 
funkcjonowania samorządu pozostawiała zbyt wiele możliwości interpretacyjnych jej 
zapisów, co zostało w niedalekiej przyszłości wykorzystane w kierunku ograniczenia 
kompetencji samorządu. Mimo pokładanych w niej nadziei nie ujednoliciła również 
ustroju samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, nie usunęła odrębności 
w organizacji i zakresie działania samorządu na różnych obszarach państwa polskiego. 

Jednym z najważniejszych problemów odrodzonego w 1918 roku państwa pol-
skiego było zorganizowanie samorządu terytorialnego, odpowiadającego potrzebom 
społeczeństwa. W zaraniu odrodzonej państwowości samorząd terytorialny działał 
odmiennie na terenie każdego z byłych zaborów. Próby stworzenia jednolitego syste-
mu samorządowego napotkały dodatkową trudność, jaką był brak rodzimych wzorów. 
Polskie tradycje samorządności sięgały czasów monarchii i absolutnie nie przystawały 
do potrzeb nowoczesnego państwa. 

Przedstawiony artykuł jest tylko zarysem w pełni podjętego zagadnienia. Można 
jednak stwierdzić, że pomimo wystąpienia wskazanych wyżej zmian, pozycja insty-
tucji samorządu terytorialnego, realizującej zadania w ramach swoich kompetencji, 
pozostaje niezmienna.
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Rozdział 11  
Działalność gospodarcza gmin

Economic activity of communes

Maria Stępień1

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności przez 
gminy. Szczególną uwagę zwrócono na samą możliwość podejmowania działalności gospodarczej 
przez j.s.t., w tym zakresie przeanalizowano orzecznictwo oraz zaprezentowano stanowiska przed-
stawicieli doktryny. W pracy wyszczególniono również formy organizacyjno-prawne, które gmina 
może wykorzystać do prowadzenia gospodarki komunalnej.

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, gospodarka komunalna,formy organizacyjno-prawne, 
użyteczność publiczna.

Summary
The aim of this article is to present the basic issues related to running a business by local govern-

ment units, in particular by municipalities. Particular attention was paid to the very possibility of 
undertaking business activity by j.s.t., in this respect, the jurisprudence was analyzed and the positions 
of representatives of the doctrine were presented. The work also lists the organizational and legal forms 
that the commune can use to run municipal management.

Keywords: economic activity, municipal economy, organizational and legal forms, public utility.

1 Magister prawa. Doktorantka na kierunku Prawo, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra-
cji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ORCID: 0000-0002-1595-8006.
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1 . Zasadność prowadzenia działalność gospodarczej 
jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 2 ustawy prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i za-
kończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. 
Zasada wolności działalności gospodarczej zapewniona została w Konstytucji RP2, 
jednak czy w równym stopniu dotyczy podmiotów prywatnych i podmiotów pań-
stwowych? Oczywistym jest, że zasada wolności gospodarczej dotyczy podmiotów 
prywatnych, jednak zgodnie z wypracowanym stanowiskiem orzeczniczym zasada 
wolności gospodarczej nie odnosi się do publicznego sektora gospodarki. Zdaniem 
TK :”zasada wolności działalności gospodarczej – patrząc pod kątem podmiotowym 
– nie obejmuje w jednakowym stopniu wszystkich podmiotów faktycznie zajmujących 
się jej prowadzeniem. Z użycia w art. 20 i art. 22 Konstytucji zwrotu «wolność dzia-
łalności gospodarczej» wynika, że chodzi o działalność jednostek (osób fizycznych) 
oraz instytucji «niepaństwowych» (czy też – szerzej rzecz ujmując – niepublicznych) 
(…) Formuły wolnościowej nie można używać w odniesieniu do państwa i innych 
instytucji publicznych, których bezpośredni udział lub pośredni wpływ na gospodar-
kę nie jest wykluczony, ale których działalność podlegać musi innemu reżimowi pod 
względem konstytucyjnym niż działalność podmiotów prywatnych”3.

Prowadzenie działalność gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego 
od lat jest przedmiotem dyskusji wśród przedstawicieli doktryny. Głównym przedmio-
tem rozważań jest zakres oraz cel działalności gospodarczej podejmowanej przez j.s.t. 
Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej oraz przepisów innych ustaw szczegółowych 
głównym celem j.s.t. jest realizacja zadań publicznych ukierunkowanych w szcze-
gólności na zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej i celu tego nie powinna 
przysłaniać aktywność służąca innym celom. Takie też stanowisko prezentowane jest 
w orzecznictwie. Jak słusznie zauważa w swym wyroku WSA w Olsztynie: ”Prowadze-
nie działalności gospodarczej nie może przesłaniać celów publicznych i nadmiernie 

2 Art. 20 i 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: „Art. 20 Społeczna gospo-
darka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospo-
litej Polskiej. (…) Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko 
w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.”

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., sygn. K 19/20, LEX nr 48035.
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absorbować aktywności gmin (…)”4. Z drugiej jednak strony w niektórych przypad-
kach prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę może okazać się niezbędne 
do realizacji ich głównego celu, czyli zaspokajania potrzeb społecznych. Zwrócił na 
to uwagę w swej uchwale Sąd Najwyższy, który zauważył, że: „Dopuszczalny zakres 
działalności gospodarczej gmin nie może być rozpatrywany bez uwzględnienia jej ce-
lów należących do porządku konstytucyjnego. Według ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej, 
„jednostki samorządu terytorialnego wykonują (…) zadania publiczne (…) dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców”. W art. 7 ust. 1 zaś u. o s. t. określono zadania własne 
gminy jako „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”. Nie ulega wątpliwości, że 
wśród tych potrzeb znajdują się również gospodarcze, zaspokajane za pośrednictwem 
produktów i usług. Wypełnianie przez gminę ustawowych zadań w tym zakresie doko-
nywane jest przez organizowanie warunków dla innych podmiotów lub przez bezpo-
średnie uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Jednakże istotna dla gminy funkcja 
administracji samorządowej oraz cel wynikający z art. 7 ust. 1 u. o s.t. wykluczają 
element zysku jako zasadnicze kryterium prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
nadmierne skoncentrowanie się organów gminy na jej prowadzeniu ze szkodą dla 
innych dziedzin”5. Należy więc uznać, że działalność gospodarcza j.s.t. jest dopuszczal-
na, a w niektórych przypadkach wręcz konieczna do realizacja ich zadań własnych. 
W doktrynie występują również dwa poglądy na tematy zakresu działalności gospo-
darczej gmin. Zgodnie ze stanowiskiem M. Kuleszy: „gospodarka komunalna obejmuje 
zarówno działania ze sfery dominium, jak i ze sfery imperium, bez nich bowiem nie 
da się osiągnąć celu, o który chodzi ustawodawcy”6. Zgodnie z tym poglądem w go-
spodarce komunalnej najważniejszy jest jej cel, czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Koncepcja ta uzna-
je, że działanie w formach prawa administracyjnego jest koniecznie do osiągnięcia 
tego celu. Odmienny pogląd prezentuje T. Skoczny, który działalność gospodarczą 
gmin określa jako „wszelką działalność gmin o charakterze niewładczym, której celem 

4 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 września 2011 r. I SA/Ol 
458/11, LEX nr 966077: „Wprowadzenie przez ustawodawcę restrykcji w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez gminy, poprzez określenie w szczególności ram prawnych w jakich może 
się ona odbywać, jest zdeterminowane tym, że celem i sensem istnienia samorządu terytorialnego są 
określone względy publiczne. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może przesłaniać celów pu-
blicznych i nadmiernie absorbować aktywności gmin, przy czym nie bez znaczenia jest fakt, że okre-
ślone zadania publiczne ciążące na gminach związane są z organizowaniem i tworzeniem warunków 
dla działalności gospodarczej prowadzonej przez inne podmioty.”

5 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 14 marca 1995 r., sygn. III CZP 6/95, LEX nr 4169.
6 M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, 

nr 7–8, s. 10. 
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i efektem jest materialna (rzeczowa) realizacja zadań publicznych (wytwarzanie dóbr 
lub świadczenie usług) lub zdobywanie na nią środków”7.

Reasumując gminy uprawnione są do prowadzenia działalności gospodarczej, któ-
ra służyć ma realizacji potrzeb wspólnoty, natomiast nie powinny prowadzić jej w celu 
wyłącznie zarobkowym. Całkowity zakaz prowadzenie działalności gospodarczej 
przez j.s.t. z całą pewnością wpłynął by negatywnie na wykonywanie zadań własnych 
gminy a tym samym na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

2 . Działalność gospodarcza a gospodarka komunalna
Podstawowa definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. prawo przedsiębiorców, określa działalności gospodarczą jako zorganizowa-
ną działalnością zarobkowa, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły8. 
Pojęcie działalności gospodarczej pojawia się kilkukrotnie w ustawie o samorządzie 
gminnym np. w art. 9 ust. 2 czytamy,że: „Gmina oraz inna gminna osoba prawna 
może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze 
użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”9. 
Należy zauważyć, że ustawa ta nie zawiera odmiennej od tej zaprezentowanej w usta-
wie prawo przedsiębiorców definicji działalności gospodarczej. Jak słusznie zauważają 
przedstawiciele doktryny pojęcie działalności gospodarczej zawarte w ustawie o samo-
rządzie gminnym jest szersze od pojęcie działalności gospodarczej zawartego w usta-
wie prawo przedsiębiorców10. Gospodarka komunalna prowadzona jest bowiem nie 
tylko w celu zarobkowym, ale głównie dla realizacji zadań z zakresu użyteczności pu-
blicznej, dzięki którym zaspokajane są zbiorowe potrzeb społeczeństwa, jak i również 
w celu niwelowania wysokiego bezrobocia oraz działania na rzecz lokalnego rozwo-
ju.11 Należy uznać, że podstawowa definicja działalności gospodarczej na gruncie pra-
wa samorządowego ma jedynie charakter pomocniczy12. Należy więc zaprezentować 
czym jest gospodarka komunalna. Głównym aktem prawnym regulującym działalność 
gospodarczą gmin jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej13. 

7 T. Skoczny, Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, ST 1991, nr 3, s. 3.
8 Art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1293).
9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 713).
10 T. Zieliński, Prawne problemy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty 

Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 159.
11 D. Chaba, T. Noszczyk, Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorzą-

du terytorialnego w Polsce, [w:] Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, pod red. 
Mączyński M., Stec M., Warszawa 2016, s. 137.

12 Tamże.
13 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 712). 
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Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna to 
wykonywanie zadań własnych j.s.t., obejmujących w szczególności zadania o charak-
terze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych14. 
Definicja ta nie prezentuje natomiast całkowitego zakresu przedmiotowego działal-
ności komunalnej, co natomiast jasno przedstawił M. Kulesza, który wyróżnił trzy 
podstawowe obszary stosowania gospodarki komunalnej:

„1) sferę gospodarki komunalnej w sensie ścisłym – zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych („zadania uży-
teczności publicznej”) – art. 1 ust. 2 u.g.k.;

2) interwencję na lokalnym rynku gospodarczym zarówno ze względów społecz-
nych, jak i dla ochrony interesów gospodarczych gminy – art. 10 ust. 1 i 2 u. g. k.;

3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego – art. 10 ust. 3 
i 4 u. g. k.”15

3 . Zakres zadań gospodarki komunalnej 
Ustawodawca dzieli zadania w dziedzinie gospodarki komunalnej na posiadające 

charakter użyteczności publicznej16 oraz na pozbawione charakteru użytecznością pu-
bliczną17. Podział ten został również wprowadzony w samorządowych ustawach ustro-
jowych. Wynika on wprost z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym,w którym 
czytamy, że: „gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność 
gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wy-
łącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie” oraz „formy prowadzenia 
gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użytecz-
ności publicznej, określa odrębna ustawa”.

Na podstawie tych przepisów wyróżniamy więc dwa zakresy prowadzenia działal-
ności gospodarczej gmin:

 – działalność w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej oraz 
 – działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

14 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
15 M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, 

nr 7–8, s. 10–11. 
16 Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej: „Gospodarka komunalna 

obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej (…)”.
17 Art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej: „Działalność wykraczająca poza 

zadania o charakterze użyteczności publicznej (…)”.
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Pojęcie zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikające z art. 1 u. g. k. 
charakteryzuje cel, którym jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Należy zazna-
czyć, że zadania o charakterze użyteczności publicznej mają bardzo ważne znaczenie 
dla społeczeństwa i należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego18. 
Działalność gospodarcza w sferze użyteczności publicznej posiada często pewne ce-
chy o znaczeniu ekonomiczny19, które sprawiają, że działalność ta nie zachęca prywat-
nych przedsiębiorców do inwestowania w tym zakresie. Najczęściej do zadań z zakresu 
użyteczności publicznej zaliczamy zadania związane z zaopatrzeniem w wodę, usługi 
kanalizacyjne, energetykę cieplną, transport zbiorowy, usługi medyczne. Jak słusznie 
zauważają przedstawiciele doktryny nadrzędnym celem prowadzenia działalności w za-
kresie użyteczności publicznej powinna być realizacja zadania publicznego a nie zysk.

Drugim zakresem działalności gospodarczej j.s.t. są działania wykraczając poza 
użyteczność publiczną. Z przepisu ustawy o samorządzie gminnym20 można wywnio-
skować, że działalność gospodarcza gmin poza sferą użyteczności publicznej jest wy-
jątkiem od generalnej zasady, zgodnie z którą działalność gospodarczą gmina może 
prowadzić w sferze użyteczności publicznej, a jedynie wyjątkowo poza nią. Działal-
ność gospodarcza podejmowana przez gminę poza sferą użyteczności publicznej po-
winna również realizować podstawowe założenia gospodarki komunalnej, czyli wyko-
nywanie zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
Działalność ta jest elementem gospodarki komunalnej, więc niezbędny jest związek 
pomiędzy zakresem przedmiotowym działalności gospodarczej a zadaniami własnymi 
gminy. To właśnie gminie ustawodawca nadał najszersze możliwości podejmowania 
działalności poza sferą użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 u.g.k. gmina może prowadzić działalność gospodar-
czą poza sferą użyteczności publicznej, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące 
warunki:

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;

18 J. Gola, Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu teryto-
rialnego a działalność gospodarcza, Przegląd Prawa i Administracji, tom 98, Wrocław 2014, s. 27.

19 Zob. T. Zieliński, Prawne problemy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, Ze-
szyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2004, nr 6, s. 160. „(…) 
względnie niską elastyczność popytu, wysoki koszty stałe działalności, znaczną kapitałochłonność in-
westycji, działanie w warunkach naturalnego monopolu oraz brak zaspokojenia określonego rodzaju 
potrzeb zbiorowych przez podmiot prywatny. Cechuje ją również nie ekwiwalentność oznaczająca, 
że odbiorcy nie ponoszą pełnej odpłatności za korzystanie z usług, przyjęcie kryteriów racjonalne-
go gospodarowania, brak nastawienia działalności na osiągnięcie zysku, konieczność jej zasilania ze 
środków publicznych”.

20 Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 713).
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2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na 
poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wy-
nikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło 
do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 
lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia21. 

Organ gminy jest również upoważniony do podjęcia działalności gospodarczej 
poza sferą użyteczności publicznej, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mo-
gącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim 
w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. Ponadto na pod-
stawie ust. 3 art. 10 u. g. k. gmina może posiadać akcje lub udziały w spółkach zaj-
mujących się pewnymi szczególnymi działami gospodarki. Mianowicie gmin może 
być akcjonariuszem bądź udziałowcem w spółkach, których działalność skupia się na 
czynnościach bankowych, ubezpieczeniowych oraz działalności doradczej, promocyj-
nej, edukacyjnej i wydawniczej na rzecz samorządu terytorialnego. W dalszej części tej 
jednostki redakcyjnej ustawodawca posługując się sformułowaniem „a także innych 
spółek ważnych dla rozwoju gminy” otwiera to przed organami gminy jeszcze szersze 
możliwości do podejmowania działalności gospodarczej. Jak zauważa się w doktrynie 
kryterium to jest bardzo złożone i można je interpretować w niemalże dowolny spo-
sób w zależności od przedmiotu podejmowanej działalności22. 

4 . Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej gminy 

Istotnym zagadnieniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez gminę są formy organizacyjno-prawne, w których ramach może prowadzić 
działalności gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej podsta-
wowymi formami wykonywania gospodarki komunalnej są samorządowe zakłady 
budżetowe oraz spółki prawa handlowego. Takie brzmienie przepisów nie wskazuje 
jedynych dozwolonych23 form organizacyjno-prawnych w jakich samorządy mogą 
prowadzić gospodarkę komunalną, podaje jedynie podstawowe formy tego typu. Uży-
cie przez ustawodawcę w tym artykule zwrotu „w szczególności”24 należy rozumieć 
jako katalog otwarty form organizacyjno-prawnych, którymi gmina może się posłużyć 
do prowadzenia działalności. Nie oznacza to jednak, że dopuszczalne są formy zawar-

21 Art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
22 M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań publicznych, 

2020, s. 38.
23  Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r. V CZ 49/11, LEX nr 898283.
24 Tamże.
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te w ogóle ustawodawstwa a tylko te, które zostały wskazane w dalszych przepisach 
ustawy o gospodarce komunalnej oraz w ustawach regulujących tę samą materię25. 
Katalogu form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży więc szukać w trzech kategoriach aktów normatywnych: ustawie o gospodarce 
komunalnej, ustawach ustrojowych oraz ustawach szczegółowych26. 

Dopuszczalne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności przez gmi-
nę różnią się w zależności od zakresu zadań, których będą dotyczyć a mianowicie 
czy będą to zadania ze sfery użyteczności publicznej czy też zadania wykraczające 
poza tę sferę. Natomiast w obu tych przypadkach gmina posiada najszerszy wybór 
form organizacyjno-prawnych ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. 
Do wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej głównie wskazywaną 
i najszerzej przedstawianą w u.g.k formą jest samorządowy zakład budżetowy. Jest to 
jedyna forma publiczno-prawna wprost wymieniona w u.g.k, przez co można odnieść 
wrażenie, że jedyna właściwa, zalecana. Istotnym jest poruszane w literaturze pocho-
dzenie pojęcia samorządowego zakładu budżetowego27. Mianowicie forma samorzą-
dowego zakładu budżetowego ma swoje źródło w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych28. Przepisy tej ustawy określają zamknięty katalog dziedzin, 
w których jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać zakłady budże-
towe do realizacji zdań własnych29. Należy więc zauważyć, że na podstawie przytoczo-
nych przepisów samorządowy zakład budżetowy nie jest uniwersalną formą realizacji 
zadań o charakterze użyteczności publicznej, ponieważ dotyczy jedynie wybranych 
jej dziedzin30. O dopuszczalności wyboru innej formy organizacyjno-prawnej prowa-
dzenia działalności komunalnej przez gminne świadczy użycie przez ustawodawcę 
w art. 14 u.f.p. sformułowania „Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego 
(…) mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.” Zgodnie ze sta-
nowiskiem doktryny nie ma więc obowiązku stosowania tej formy i odpowiednim 

25 Szerzej o tym C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, [w:] C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, Ustawa o go-
spodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 46–49. 

26 G. Cern, Rozdział IV Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, [w:] Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu teryto-
rialnego, Warszawa 2019, s. 257.

27 C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, [w:] C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunal-
nej. Komentarz, Warszawa 2017, art. 2: „Formę taką stanowi samorządowy zakład budżetowy. Jest on 
pojęciem z zakresu prawa finansów publicznych i oznacza jedną z jednostek gospodarki budżetowej.” 

28 Art. 16 ust. 1 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca win-
ną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy. 

29 Zob. Art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. 2019 
poz. 869).

30 C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, [w:] C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komu-
nalnej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 120. 
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będzie również użycie (oczywiście z uwzględnieniem przepisów szczególnych) innych 
publiczno-prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej31. Oprócz zakładu 
budżetowego ustawa o finansach publicznych zawiera jeszcze jedną jednostkę tego 
rodzaju, która może być powołana przez jednostki samorządu terytorialnego, jest to 
jednostka budżetowa32. Podobnie jak samorządowy zakład budżetowy jednostka bu-
dżetowa jest formą prawa budżetowego i nie posiada osobowości prawnej oraz zdol-
ności prawnej33. Jest wyodrębniona organizacyjnie, majątkowo i finansowo. Jest ona 
formą gospodarki komunalnej a co za tym idzie nie ma przesłanek do wyłączenia jej 
z form służących j.s.t. do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednostki samorządu 
terytorialnego w celu realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego mogą również 
prowadzić działalność komunalną w formie stowarzyszeń. Zgodnie z art. 84 ustawy 
o samorządzie gminnym gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z po-
wiatami i województwami, wyłącznie w celu wspierania idei samorządności i obrony 
wspólnych interesów34. Kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez 
gminę są spółdzielnie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.f u.s.g. rada gminy może two-
rzyć i przystępować do spółdzielni oraz je rozwiązywać i z nich występować. Do form 
organizacyjno-prawnych prowadzenia gospodarki komunalnej należą również samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz samorządowe instytucje kultury.

Natomiast formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności poza użyteczno-
ścią publiczną zostały ściśle określone w ustawie o gospodarce komunalnej35. Działal-
ność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być 
prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego. Gmina może prowadzić 
taką działalność jedynie w formie spółek prawa handlowego. Duże zainteresowanie 
w doktrynie budzi użycie przez ustawodawcę w art. 2 i 10 u.g.k. ogólnej kategorii 
spółek prawa handlowego, ponieważ na tej podstawie można uznać, że dopuszczalne 
jest posłużenie się przez gminę wszystkimi rodzajami spółek, a więc zarówno kapitało-
wymi jaki i osobowymi. Na podstawie wcześniejszych ustaleń, zgodnie z którymi przy 
wyborze formy organizacyjno-prawej należy przestrzegać dalszych przepisów danej 
ustawy oraz przepisów ustaw szczególnych, zasadnym jest stwierdzenie, że gminy 
mogą tworzyć i przystępować jedynie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

31 Tamże, s. 120.
32 C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, [w:] C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komu-

nalnej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 52.
33 Tamże, s. 52.
34 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 713).
35 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 712): art. 7 

Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowa-
dzona w formie samorządowego zakładu budżetowego oraz art. 10 Poza sferą użyteczności publicznej 
gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnio-
ne następujące warunki (…).
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oraz akcyjnych. Nie bez przyczyny ustawodawca przepisie art. 9 u.g.k. wymienia wła-
śnie te dwa rodzaje spółek. Ograniczenie korzystanie z spółek osobowych wynika z ich 
charakterystyki36. Bardzo istotna jest odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania 
spółki, mianowicie w spółkach osobowych jest ona znacznie szersza niż w spółkach 
kapitałowych, w związku z tym dopuszczenie formy spółki osobowej budzi ryzyko 
finansowe dla j.s.t. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2018 poz. 1693) we wskazanych przypadkach możliwe było wykorzystywanie formy 
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej natomiast na podstawie nowych 
przepisów dopuszczalne są jedynie spółki kapitałowe37. Rozwiązanie to wydaje się 
być słusznym i zasługuję na aprobatę. Należy również pokreślić uniwersalność formy 
spółek kapitałowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę, 
ponieważ jest to jedyna forma, która jest dopuszczalna zarówno do wykonywania 
zadań o charakterze użyteczności publicznej jak i wychodzących poza ten zakres.
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wroc.pl, Przegląd prawa i administracji XCVIII, Wrocław 2014, [data dostępu: 
31.01.2021].

6. Gola J., Kocowski T., Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu nr 372, Wrocław 2014, www.
dbc.wroc.pl [data dostępu: 31.01.2021].

7. Kulesza M., Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd 
Terytorialny” 2012, nr 7–8, LEX.pl [data dostępu: 31.01.2021].
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Rozdział 12  
Obowiązek informowania o schematach podatkowych 

przez jednostki samorządu terytorialnego
Obligation to inform about tax schemes by local government units

Jan Szczygieł1

Streszczenie
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadzony został nowy obowiązek ujawniania informacji 

o schematach podatkowych. Stanowi on instytucję ogólnego prawa podatkowego. Jego wprowadzenie 
i stosowanie wywołuje szereg wątpliwości zarówno natury konstytucyjnej, jak i stosowania w prakty-
ce podatkowej. W przedmiotowym rozdziale omówiono instytucję schematów podatkowych. Opra-
cowanie stanowi zarazem refleksję nad prawidłowością implementowania obowiązku ujawniania 
informacji o schematach podatkowych do polskiego porządku prawnego i zasadnością objęcia nim 
jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, prawo podatkowe, obowiązki podatkowe, 
schematy podatkowe, Mandatory Disclosure Rules, MDR.

Summary
As of January 1, 2019, a new obligation to disclose information on tax schemes was introduced. 

It is an institution of general tax law. Its introduction and application raises a number of doubts of 
both constitutional nature and its application in tax practice. The paper discusses the institution of 
tax schemes. The study is also a reflection on the correct implementation of the obligation to disclose 
information on tax schemes into the Polish legal system and the legitimacy of including local govern-
ment units in it.

Keywords: local government units, tax law, tax obligations, tax schemes, Mandatory Disclosure 
Rules, MDR.

1 Doktor nauk prawnych, radca prawny. W latach 2013–2016 był asystentem sędziego w Wydziale Cy-
wilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu, od 2016–2018 był asystentem sędziego Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. W zakresie popularyzowania nauki jest ekspertem zewnętrznym Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej, ORCID: 0000-0001-8273-614X.
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Wprowadzenie
Jednostki samorządu terytorialnego pełnią szczególną rolę w funkcjonowaniu pań-

stwa i systemu podatkowego. O jej doniosłości świadczyć może poświęcenie proble-
matyce samorządu terytorialnego odrębnego rozdziału ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 
roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział VII Samorząd terytorialny)2. Jed-
nostki samorządu terytorialnego stają przed kolejnymi wyzwaniami i zadaniami, które 
stawia przed nimi nieustannie zmieniające się otoczenie prawne, w którym przyszło 
im funkcjonować. Jednym z nowszych obowiązków jest obowiązek ujawniania infor-
macji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules, MDR). Stanowi 
on nową instytucję ogólnego prawa podatkowego, wywołując wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych. Niepozbawiony kontrowersji jest sam przebieg procesu legislacyjnego 
związanego z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2019 roku nowym obowiązkiem.

W opracowaniu omówiono instytucję schematów podatkowych, dokonując analizy 
obowiązku informowania o nich, tak z konstytucyjnego, jak i prawnopodatkowego 
punktu widzenia. Opracowanie stanowi tym samym refleksję nad prawidłowością 
implementowania obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych 
do polskiego porządku prawnego i zasadnością objęcia nim jednostek samorządu 
terytorialnego.

1 . Informacja o schemacie podatkowym w systemie prawa 
podatkowego

Obowiązek ujawniania informacji o schemacie podatkowym stanowi nową insty-
tucję prawa podatkowego. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 23 paź-
dziernika 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw3. Ustawa ta stanowi implementację dyrektywy Rady 
(UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 roku zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w za-
kresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania 
w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień trans granicznych4. Z kolei 

2 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. poz. 483 ze zm.; dalej: 
Konstytucja RP.

3 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.; dalej: ustawa nowelizująca.

4 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakre-
sie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do 
podlegających zgłoszeniu uzgodnień trans granicznych, Dz. Urz. UE. L z 2018 r. Nr 139, poz. 1; dalej: 
dyrektywa.
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przyjęcie dyrektywy zainicjowały działania między innymi Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment, OECD), których celem było wypracowanie modelu przeciwdziałania między-
narodowej optymalizacji podatkowej, możliwej dzięki niedoskonałościom i lukom 
prawa podatkowego. Rezultatem tych działań było przyjęcie raportu5, którego sedno 
sprowadzało się do przedstawienia planu działań zmierzających do przeciwdziała-
nia erozji krajowych baz podatkowych. Prawodawca unijny dostrzegł, że państwom 
członkowskim coraz trudniej jest chronić krajowe bazy podatkowe przed erozją, co 
spowodowane jest szczególnym wyrafinowaniem struktur planowania podatkowe-
go i wykorzystywania przez podatników zwiększonej mobilności zarówno kapita-
łu, jak i osób w obrębie rynku wewnętrznego. Struktury takie bazują zazwyczaj na 
uzgodnieniach, które obejmują różne jurysdykcje i powodują przenoszenie docho-
dów podlegających opodatkowaniu do korzystniejszych systemów podatkowych lub 
zmniejszanie całkowitego poziomu zobowiązań podatnika. Przyjęcie mechanizmów 
wprowadzanych przez dyrektywę miało, w zamierzeniu prawodawcy unijnego, umoż-
liwić organom podatkowym państw członkowskich uzyskiwanie pełnych i istotnych 
informacji dotyczących uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania 
podatkowego, stwarzając zarazem możliwość szybkiej reakcji na szkodliwe praktyki 
podatkowe i eliminację luk prawnych6. Zapewnienie organom podatkowym informa-
cji o wdrażanych przez podatników rozwiązaniach, które mogą prowadzić do erozji 
krajowych baz podatkowych, miało umożliwić efektywne przeciwdziałanie unikaniu 
opodatkowania7.

Jak podkreślono w projekcie ustawy nowelizującej, celem wprowadzenia do pol-
skiego porządku prawnego obowiązku ujawniania informacji o schematach podatko-
wych było zapewnienie ochrony konstytucyjnych zasad sprawiedliwości podatkowej 
i powszechności opodatkowania, a także równowagi budżetowej i stabilności finansów 
publicznych8. W zamyśle ustawodawcy, nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa9, miała zapewnić organom administracji skarbowej możliwość 
pozyskania szybkiego dostępu do istotnych informacji dotyczących podejmowanych 
przez podatników działań w obszarze potencjalnie agresywnego planowania podatko-

5 OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en [data 
dostępu: 14.12.2020 r.].

6 Zob. motyw 2 preambuły dyrektywy.
7 M. Kondej, Wybrane problemy intertemporalne związane ze stosowaniem przepisów o raportowaniu 

schematów podatkowych (MDR), „Praktyka Podatkowa” 2019, nr 2, s. 4.
8 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw, Druk Sejm. nr 2860, Sejm VIII Kadencji, s. 100.

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.; dalej: o.p.
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wego, dając zarazem możliwość wdrożenia skutecznych procedur dla jak najlepszego 
wykorzystania informacji przekazywanych przez podatników10.

2 . Obowiązek ujawniania informacji o schematach 
podatkowych w świetle wątpliwości konstytucyjnych

Obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych jako nowa instytu-
cja prawa podatkowego, od samego początku obowiązywania wzbudza liczne wątpli-
wości o zgodność wprowadzonych zmian z przepisami Konstytucji RP11. Wątpliwości 
te zwięźle zarysowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych we wniosku z dnia 19 
grudnia 2019 roku do Trybunału Konstytucyjnego12. Wnioskiem tym Krajowa Rada 
Doradców Podatkowych domaga się m. in. stwierdzenia, że art. 86a –86o o.p., doda-
ne z dniem 1 stycznia 2019 roku przez art. 3 pkt 22 ustawy nowelizującej w zakresie, 
w jakim ich wejście w życie naruszyło zasadę zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa, zasady poprawnej legislacji i zasadę odpowiedniego vacatio legis są 
niezgodne z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 22 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7, 
art. 17 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 
podkreśliła, że cele polskiego ustawodawcy realizowane w drodze dokonanej nowe-
lizacji nie stanowią realizacji wartości, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
Zgodnie z tym przepisem, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw13.

Zasada poprawnej (przyzwoitej) legislacji, której naruszenie zarzuca się we wnio-
sku, w piśmiennictwie wyprowadzana jest z zasady państwa prawa14. Zgodnie z art. 2 
Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Trybunał Konstytucyjny 

10 Uzasadnienie rządowego projektu…, op. cit., s. 96–97.
11 Por. A. Mariański, A. Michalak, Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. 

Analiza prawno-konstytucyjna, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 8, s. 30–39; A. Mariański, Raporto-
wanie schematów podatkowych – ingerencyjny charakter i nieproporcjonalne obowiązki podatkowe, 
[w:] Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, (red.) 
A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2019, s. 519–534.

12 Wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19.12.2019 r. do Trybunału Konstytucyjnego; 
https://kidp.pl/files/newsall/6259.pdf [data dostępu: 14.12.2020 r.].

13 Wniosek Krajowej Rady…, op. cit., s. 32.
14 W. Sokolewicz, Art. 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, (red.) L. Garlicki, 

Warszawa 2007, s. 47.
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w swych orzeczeniach sformułował trzy przesłanki pozwalające na ocenę poprawności 
legislacji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, o poprawności legislacji można mó-
wić wówczas, gdy przepisy nakładające ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw 
pozwalają w sposób jednoznaczny ustalić zakres ich podmiotowy i przedmiotowy, to 
jest adresata normy oraz sytuacje, w których następuje ograniczenie jego wolności 
i praw, są sformułowane w sposób precyzyjny, zapewniający ich jednolitą wykładnię 
i stosowanie, a zarazem zakres zastosowania danego przepisu prawa obejmuje wyłącz-
nie te sytuacje, w których działający racjonalnie ustawodawca zamierzał wprowadzić 
regulację ograniczającą korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw15.

Wątpliwości w zakresie zgodności wprowadzonych przepisów z Konstytucją RP 
wzmaga akcentowany w piśmiennictwie nadmierny pośpiech polskiego ustawodawcy 
w transpozycji przepisów dyrektywy, podkreślając nieprawidłowość jej implementacji 
do polskiego porządku prawnego16. Zgodzić należy się, że proces legislacyjny powi-
nien być racjonalny17, a pośpiech przy stanowieniu prawa z pewnością nie sprzyja 
zastanowieniu się nad zasadnością i prawidłowością wprowadzanych norm. Nie bez 
znaczenia w tym zakresie trafnie w piśmiennictwie podkreśla się aspekt proceduralny 
stanowienia prawa podatkowego18, jako mogący mieć wpływ na jakość stanowionego 
prawa.

Wątpliwości towarzyszących nowej regulacji w żaden sposób nie usuwają jednakże 
mające temu służyć objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 
roku dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych19. Jed-
nakże należy podkreślić, że podatnicy, którzy zastosują się do tych objaśnień, z mocy 
art. 14n § 4 pkt 1 o.p. i odpowiedniego stosowania art. 14k–14m o.p., korzystają 
z ochrony właściwej dla interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

15 Por. wyroki TK: z dnia 30 października 2001 r., K 33/00, OTK 2001/7/217; z dnia 22 maja 2002 r., 
K 6/02, OTK ZU 2002/3/A/33; z dnia 24 lutego 2003 r., K 28/02, OTK ZU 2003/2/A/13; z dnia 
28 maja 2003 r., K 44/02, OTK ZU 2003/5/A/44; z dnia 9 października 2007 r., SK 70/06, OTK-A  
2007/9/103; z dnia 3 grudnia 2013 r., P 40/12, OTK-A 2013/9/A/133.

16 A. Ladziński, D. Wasiluk, O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwen-
cjach, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 5, s. 9–16.

17 R. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016, s. 26 i n.
18 A. Gomułowicz, Prawo podatkowe, [w:] Podatki i prawo podatkowe, A. Gomułowicz, J. Małecki, War-

szawa 2016, s. 175.
19 Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczące stosowania przepi-

sów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informa-
cji o schematach podatkowych, https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/ [data 
dostępu: 14.12.2020 r.].



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

172 

3 . Zakres przedmiotowy obowiązku
Przedmiotem nałożonego między innymi na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązku jest schemat podatkowy. Pojęcie schematów podatkowych jest pojęciem 
szerszym od pojęcia optymalizacji podatkowej20. Schematy podatkowe stanowią źró-
dło informacji podatkowej umożliwiającej administracji skarbowej monitorowanie 
zgodności działań podatników z prawem21. Obowiązek ujawniania informacji o sche-
matach podatkowych umożliwia gromadzenie tych informacji, a następnie ich analizę. 
W objaśnieniach MF zwrócono uwagę, że „(…) obowiązek przekazania informacji 
o schemacie podatkowym jest obowiązkiem sprawozdawczym. Może zatem dotyczyć 
także sytuacji, w których uzgodnienie nie stanowi formy unikania opodatkowania. 
Przykładowo, obowiązek raportowania może powstać w związku ze zgodnym z celem 
ustawodawcy korzystaniem z ulg i preferencji. Nie oznacza to jednak, że podatnik 
będący korzystającym z takiego schematu podatkowego powinien spodziewać się kon-
troli podatkowej lub innych negatywnych konsekwencji jedynie z powodu złożenia 
informacji o schemacie podatkowym. Choć podstawowym celem przepisów MDR jest 
uzyskiwanie informacji o uzgodnieniach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko 
agresywnej optymalizacji podatkowej lub naruszenia innych przepisów podatkowych, 
to jest to również instrument, który może dostarczyć cennych informacji do analizy 
funkcjonowania określonych ulg lub preferencji pod kątem ich oceny ex-post”22.

Schematem podatkowym, zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 o.p., jest uzgodnienie, 
a więc w myśl art. 86a § 1 pkt 16 o.p., czynność lub zespół powiązanych ze sobą 
czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których 
co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na 
powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego: (1) spełniające kryterium głów-
nej korzyści oraz posiadające ogólną cechę rozpoznawczą23; (2) posiadające szczegól-
ną cechę rozpoznawczą24, (3) lub posiadające inną szczególną cechę rozpoznawczą25. 

20 J. Stolarek, Tax compliance management, [w:] Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, 
(red.) B. Jagura, B. Makowicz, Warszawa 2019, s. 398. Zob. także wniosek KRDP, s. 42.

21 W zakresie pojęcia informacji podatkowej zob. B. Brzeziński, Informacje podatkowe, [w:] Wielka en-
cyklopedia prawa, t. 9, Prawo finansowe, (red.) B. Brzeziński, H. Litwińczuk, Z. Ofiarski, Warszawa 
2017, s. 205.

22 Objaśnienia podatkowe Ministra…, op. cit., s. 6.
23 Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej ustawodawca rozumie jako właściwości uzgodnienia. Zarazem 

w art. 86a § 1 pkt 6 o.p. wskazuje warunki, których spełnienie prowadzi do uznania wystąpienia ogól-
nej cechy rozpoznawczej.

24 Pojęcie szczególnej cechy rozpoznawczej rozumiane jest jako właściwość uzgodnienia polegająca na tym, 
że spełniony jest co najmniej jeden z dziewięciu warunków wymienionych w art. 86a § 1 pkt 13 o.p.

25 W art. 86a § 1 pkt 1 lit. a–d ustawodawca wskazuje warunki określające właściwość uzgodnienia, spo-
śród których ziszczenie się co najmniej jednego przemawia za uznaniem właściwości uzgodnienia za 
inną szczególną cechę rozpoznawczą.
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W konsekwencji, dla uznania uzgodnienia za schemat podatkowy nie jest niezbędne 
spełnienie kryterium głównej korzyści, jeżeli uzgodnienie charakteryzuje posiadanie 
szczególnej cechy rozpoznawczej, lub innej szczególnej cechy rozpoznawczej26. Mo-
gący być objętym obowiązkiem raportowania zakres uzgodnienia jest bardzo szeroki. 
Ustawodawca zakresem tym obejmuje de facto każdą czynność, których co najmniej 
jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub 
niepowstanie obowiązku podatkowego. Podkreślenia w tym miejscy wymaga, że dy-
rektywa zawęża obowiązek informowania o schematach podatkowych do schematów 
transgranicznych, tymczasem ustawą nowelizującą obowiązkiem tym objęto również 
schematy krajowe. Wraz z rozszerzeniem obowiązku raportowania nie przewidziano 
jednak żadnych wyłączeń przedmiotowych. W konsekwencji, w praktyce jednostek 
samorządu terytorialnego, obowiązek ujawniania informacji o schematach podatko-
wych może obejmować nie tylko czynności opodatkowane podatkami pośrednimi, 
ale i dochodowymi, a nawet lokalnymi27. Wydaje się, że narzędziem pozwalającym 
na ustalenie zakresu obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych 
może być opracowana przez jednostki samorządu terytorialnego wewnętrzna proce-
dura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych.

Wprowadzenie i stosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania 
niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podat-
kowych jest nie tyle uprawnieniem, co obowiązkiem podmiotów będących promo-
torami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie28. 
Obowiązek ten nie ma jednak charakteru powszechnego, gdyż zgodnie z art. 86l § 1 
o.p., dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej będących promotorami, zatrudniającymi promotorów lub faktycznie 
wypłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu prze-
pisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł. Jak 

26 M. Duda, Sporządzanie opinii podatkowych w kontekście przepisów o raportowaniu schematów podat-
kowych, „Monitor Podatkowy” 2020, nr 3, s. 17–18. Wydaje się, że w praktyce jednostek samorządu 
terytorialnego występowanie transakcji spełniających kryterium szczególnej lub innej szczególnej ce-
chy rozpoznawczej, będzie sytuacją rzadką.

27 A. Bieńkowska, Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w jednostkach samorządu terytorial-
nego, [w:] Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, (red.) P. Walczak, 
Warszawa 2020, s. 1348–1350.

28 Obowiązek ten nie ma jednak charakteru powszechnego, gdyż zgodnie z art. 86l § 1 o.p., dotyczy osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących promoto-
rami, zatrudniającymi promotorów lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie, których przy-
chody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł.



Samorząd terytorialny dawniej i dziś

174 

zaakcentowano w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, ustalone na poziomie 
równowartości 8 000 000 zł kryterium stanowi wynik analizy przychodów najwięk-
szych w Polsce firm doradztwa podatkowego, a limit ten spowoduje, że do wpro-
wadzenia wewnętrznej procedury obowiązane będą jedynie największe podmioty 
doradcze29. Minimalny zakres procedury wyznacza art. 86l § 2 pkt 1–7 o.p.30. Katalog 
ten ma charakter otwarty.

Zarówno obowiązek raportowania schematów podatkowych, jak i powiązany 
z nim obowiązek wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie prze-
ciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schema-
tach podatkowych stanowi wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, tak pod 
względem organizacyjnym, jak i prawnym. Podkreślenia w związku z tym wymaga, 
że przepisy dotyczące schematów podatkowych mają charakter materialnoprawny, 
a zatem mogą stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej prawa podatkowego31. 
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 1 o.p., dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-
wej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpre-
tację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przepisami prawa 
podatkowego, w myśl art. 3 pkt 2 o.p., są przepisy ustaw podatkowych, postanowienia 

29 Uzasadnienie rządowego projektu…, op. cit., s. 150–151.
30 Zgodnie z art. 86l § 2 pkt 1–7 o.p., wewnętrzna procedura określa – z uwzględnieniem charakteru, 

rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – stosowane zasady postępowania i obejmuje w szcze-
gólności: 1) określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązy-
waniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych; 2) środki stosowane 
w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych; 
3) określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji; 4) określenie zasad wykonywa-
nia obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych; 5) określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu 
wiedzy z zakresu przepisów niniejszego rozdziału; 6) określenie zasad zgłaszania przez pracowników 
rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów niniejszego rozdziału; 7) określenie zasad kon-
troli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów niniejszego rozdziału oraz zasad postępowa-
nia określonych w wewnętrznej procedurze.

31 Pogląd taki dominuje w najnowszym orzecznictwie sądowo-administracyjnym, por. nieprawomocne 
wyroki: WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 r., I SA/Go 61/20, LEX nr 2956696; 
WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r., III SA/Wa 2402/19, LEX nr 3015907, WSA w Warszawie 
z dnia 29 kwietnia 2020 r., III SA/Wa 2458/19, LEX nr 3025679; WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 
2020 r., III SA/Wa 2430/19, LEX nr 3030577; WSA w Poznaniu z dnia 24 lipca 2020 r., I SA/Po 52/20, 
LEX nr 3040065. Zob. także W. Podsiadło, Przepisy dotyczące schematów podatkowych a możliwość 
wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Glosa wyroku WSA z dnia 5 grud-
nia 2019 r., I SA/Po 825/19 oraz do wyroku WSA z dnia 12 lutego 2020 r., I SA/Op 528/19, „Przegląd 
Podatkowy” 2020, nr 10, s. 43. Stanowisko odmienne zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 grud-
nia 2019 r., I SA/Po 825/19, LEX nr 2763231; wyrok WSA w Opolu z dnia 12 lutego 2020 r., I SA/Op 
528/19, LEX nr 2848044; nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r., I SA/Kr 
1312/19, LEX nr 3065630 oraz nieprawomocny wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 lipca 2020 r., I SA/
Lu 714/19, LEX nr 3047732.
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ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodat-
kowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzyna-
rodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonaw-
czych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Z kolei ustawami podatkowymi, 
zgodnie z art. 3 pkt 1 o.p., są ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie 
obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulu-
jące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, 
a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Za niedopuszczalne uznać należy 
zawężanie zakresu zwrotu „przepisy prawa podatkowego”, o którym mowa w art. 14b 
§ 1 o.p. Za uznaniem dopuszczalności uczynienia przepisów regulujących zagadnienie 
schematów podatkowych przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidu-
alnej prawa podatkowego przemawia zarazem zakaz wykładni homonimicznej oraz 
wprost wyartykułowanie w art. 14b § 2a o.p. przepisów, które nie mogą być przed-
miotem takiego wniosku32. Również w piśmiennictwie, przepisy określające obowiązki 
informacyjne, a więc implikujące powinność określonego zachowania, uznaje się za 
należące do prawa materialnego33.

4 . Zakres podmiotowy obowiązku
Już sam tytuł niniejszego opracowania może sugerować, że podmiotem obowiąz-

ku ujawniania informacji o schemacie podatkowym Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej są jednostki samorządu terytorialnego. Na wstępie dalszych rozważań pod-
kreślenia jednak wymaga, że ustawa nowelizująca w zakresie obowiązku raportowa-
nia schematów podatkowych wprowadza nowe kategorie podmiotów. Podmiotami 
tymi są: promotor, korzystający i wspomagający. Promotorem, zgodnie z art. 86a § 
1 pkt 8 o.p., jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemają-
ca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca praw-
ny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również 
w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu 
na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie 
lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia. Jak podkreślono w objaśnieniach MF, „(…) 
Nie działa w roli promotora ani wspomagającego spółka zarządzająca specjalną strefą 
ekonomiczną (spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 

32 Nieprawomocny wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r., I SA/Bk 556/20, LEX 
nr 3067242.

33 B. Brzeziński, Informacje i dokumentacja w prawie podatkowym, [w:] Prawo podatkowe. Teoria, insty-
tucje, funkcjonowanie, (red.) B. Brzeziński, Toruń 2009, s. 304, cyt. za H. Filipczyk, Czy przepisy MDR 
mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej?, „Monitor Podatkowy” 2020, nr 3, s. 16.
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Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada większość głosów, które mogą 
być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników), udzielając, 
w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniającego do korzystania 
z pomocy publicznej, a także wykonując, w imieniu ministra właściwego do spraw 
gospodarki, kontrolę realizacji warunków zezwolenia.”34.

Z kolei korzystającym, zgodnie z art. 86a § 1 pkt 3 o.p., może być osoba fizycz-
na, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której 
udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowa-
na do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego 
uzgodnienia. Z kolei wspomagającym, podobnie jak w odniesieniu do promotora 
i korzystającego, stosownie do art. 86a § 1 pkt 18 o.p., może być zarówno osoba fizycz-
na, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
Również i w tej definicji ustawodawca przedstawia przykładowy katalog podmiotów 
mogących pełnić tę rolę, wymieniający w szczególności biegłego rewidenta, nota-
riusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub 
dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, 
którzy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynno-
ściach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji 
oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęli się udzielić, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, 
wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzoro-
wania wdrożenia uzgodnienia.

Podkreślenia wymaga, że stosownie do art. 86a § 4 i 5 pkt 1 o.p., obowiązek ujaw-
niania informacji o schemacie podatkowym nie obejmuje korzystających spełniają-
cych kryterium kwalifikowanego korzystającego. O kwalifikowanym korzystającym 
można mówić wówczas, gdy przychody lub koszty albo wartość aktywów korzystają-
cego nie przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym rów-
nowartości 10 000 000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy 
rzeczy lub praw o wartości rynkowej nieprzekraczającej równowartość 2 500 000 euro 
lub wówczas, gdy korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych35 lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych36 z takim podmiotem. Powyższe progi kwotowe, uwzględniając 

34 Objaśnienia podatkowe Ministra…, op. cit., s. 29.
35 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426 ze zm.
36 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1406 ze zm.
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przeciętne wartości transakcji dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialne-
go są dość niskie, przez co wydaje się, że w praktyce uniemożliwią większości polskich 
gmin skorzystanie z tego wyłączenia.

Wyżej przywołane definicje podmiotów zobowiązanych do przekazywania infor-
macji o schemacie podatkowym mają charakter otwarty37, obejmując szeroki krąg 
podmiotów. W definicjach tych polski ustawodawca – dla szerokiego ujęcia zobo-
wiązanych – odwołuje się do pojęć osobowości prawnej oraz, wymieniając przykłady 
tych podmiotów – do kategorii grup zawodowych. Wśród podmiotów tych nie wy-
mieniono jednak wprost jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nowelizująca 
w tym zakresie nie przewiduje żadnych wyłączeń. W konsekwencji obowiązek in-
formowania o schematach podatkowych spoczywa także na jednostkach samorządu 
terytorialnego38, które z mocy prawa są osobami prawnymi39. Tym samym jednostki 
te, w zależności od sytuacji w jakiej się znajdą, będą mogły pełnić rolę promotora, 
wspomagającego lub korzystającego. W tym kontekście trafnie w piśmiennictwie pod-
nosi się wątpliwość o zasadność tak szerokiego ujęcia zakresu podmiotowego definicji 
obowiązku informowania o schematach podatkowych40. Zarazem trafnie akcentuje 
się nieproporcjonalność nakładanych obowiązków względem oczekiwanych korzyści 
i celów regulacji41.

Uwzględniając cele nowelizacji wątpliwe jest, czy zasadne było objęcie jednostek 
samorządu terytorialnego obowiązkiem ujawniania informacji o schemacie podatko-
wym. Należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego, w polskim systemie 
podatkowym, pełnią złożoną, podwójną rolę. Z jednej strony mogą występować jako 
podatnicy i płatnicy, z drugiej strony organy tych jednostek są organami podatkowymi 
(np. w zakresie podatków i opłat lokalnych). Tym samym, co wprost wyartykułowano 
w art. 16 ust. 2 Konstytucji RP, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu 
władzy publicznej. Tymczasem nie sposób ulec wrażeniu, że zamysłem prawodaw-
cy unijnego, w ślad za rekomendacjami OECD, adresatem norm odnoszących się 
do obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych są przede wszyst-
kim podmioty szeroko rozumianego sektora biznesowego, a nie jednostki sektora 
publicznego. W konsekwencji niezasadne wydaje się zakładanie a priori, że jednostki 

37 M. Duda, Sporządzanie opinii podatkowych…, op. cit., s. 18.
38 A. Bieńkowska, Raportowanie schematów podatkowych…, op. cit., s. 1348–1350.
39  Zob. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

ze zm.; art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920; art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1668 ze zm.

40 J. Jankowski, Przepisy o MDR – nieodzowna konieczność czy skrajna nieproporcjonalność?, „Monitor 
Podatkowy” 2019, nr 8, s. 14.

41 J. Majcherczak, A. Mariański, Raportowanie schematów podatkowych (MDR), [w:] Regulacje w zakre-
sie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny, (red.) A. Mariański, Warszawa 2020, s. 97.
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samorządu terytorialnego na szeroką skalę w dokonywanych transakcjach dążą do 
świadomej optymalizacji podatkowej. Dualizm pełnionych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego ról w systemie prawa podatkowe, a zarazem otoczenie prawne ich 
działalności i związane z tym podleganie nadzorowi i kontroli w zakresie gospodarki 
finansowej42, prowadzi raczej do sformułowani wniosku de lege ferenda, że jednostki te 
mogłyby zostać wyłączone z obowiązku informowania o schematach podatkowych43.

Zakończenie
W zamyśle zarówno prawodawcy unijnego, jak i krajowego, dokonana z dniem 

1 stycznia 2019 roku nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej i wprowadzony 
wówczas obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych miał wypo-
sażyć organy administracji skarbowej w narzędzia zapewniające szybkie pozyskanie 
dostępu do informacji o podejmowanych przez podatników działań w obszarze po-
tencjalnie agresywnego planowania podatkowego. Jednakże sposób, w jaki dokona-
no implementacji dyrektywy budzi wątpliwości o zgodność nowych norm nie tylko 
z celami dyrektywy, lecz również z przepisami Konstytucji RP.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych, w zależności od sytuacji, 
może spoczywać na promotorze, wspomagającym, jak i korzystającym. Jednostki sa-
morządu terytorialnego, jako osoby prawne, mogą pełnić każdą z tych ról. Jednakże 
wydaje się, że nowy obowiązek, może być przytłaczający dla jednostek samorządu 
terytorialnego, stanowiąc czynnik osłabiający sprawność funkcjonowania samorządu 
terytorialnego w Polsce. Nadmierne obciążenie regulacyjne może utrudniać realiza-
cję zadań przez te jednostki. Zarazem niejednoznaczność nałożonego na jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązku ujawniania informacji o schematach podatko-
wych, rozpatrywana w powiązaniu z dotkliwymi sankcjami z tytułu niewywiązywania 
się z między innymi z obowiązku niewprowadzenia lub niestosowania wewnętrznej 
procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazy-
wania informacji o schematach podatkowych44, wzbudza uzasadnione wątpliwości 
o zasadność objęcia jednostek samorządu terytorialnego obowiązkiem raportowania 
o schematach podatkowych. Dokonana ustawą nowelizującą zmiana przepisów Ordy-

42 Zob. art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137.

43 Zob. także Stanowisko Zarządu Unii Metropolii Polskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zwolnie-
nia jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku raportowania schematów podatkowych; https://
www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2019/03/2019_02_20_Stanowisko-Zarz%C4%85du-UMP-
-schematy-podatkowe.pdf [data dostępu: 14.12.2020 r.].

44 Zob. między innymi art. 86m o.p.
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nacji podatkowej cechuje asymetria praw i obowiązków podmiotów zobowiązanych 
do ujawniania informacji o schematach podatkowych.

Wydaje się, że pewne minimum ochrony interesów podmiotów zobowiązanych 
do raportowania o schematach podatkowych może zapewniać możliwość uczynienia 
przepisów regulujących kwestię obowiązku ujawniania informacji o schematach po-
datkowych przedmiotem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W opra-
cowaniu zaprezentowano dotychczasowy dorobek judykatury na tle tego zagadnienia, 
które w orzecznictwie doczekało się dwóch przeciwstawnych sobie poglądów. Zgodzić 
jednakże należy się z przedstawionym poglądem dominującym uznającym material-
noprawny charakter przepisów stanowiących o obowiązku ujawniania informacji 
o schematach podatkowych, który wzmacnia zakaz wykładni homonimicznej45.
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Rozdział 13  
Praktyczne przejawy partycypacji społecznej  

mieszkańców Gminy i Miasta Radomia w latach 2015–2020
Practical manifestations of the social participation of residents  

Municipalities and Towns of Radom in 2015-2020

Paweł Śwital1

Streszczenie
Jednym z najsłabszych punktów dzisiejszego samorządu gminnego są nikłe możliwości udziału 

mieszkańców w podejmowaniu rozstrzygnięć. Partycypacja społeczna jest konstrukcją umożliwiającą 
zaangażowanie w proces podejmowania rozstrzygnięć. Współcześnie obserwujemy wprowadzanie 
do przepisów prawa coraz większej ilości przepisów gwarantujących włączenie obywateli w proces 
decyzyjny. Celem pracy jest ukazanie praktycznego zaangażowania mieszkańców Gminy i Miasta 
Radomia w procesy partycypacji społecznej w latach 2015–2020.

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, uczestnictwo, samorząd terytorialny, demokracja, Radom.

Summary
One of the weakest points of today's communal self-government are the poor opportunities for resi-

dents to participate in making decisions. Social participation is a structure that enables involvement 
in the decision-making process. Currently, we observe the introduction of more and more provisions 
to the law that guarantee the inclusion of citizens in the decision-making process. The aim of the work 
is to show the practical involvement of the inhabitants of the Commune and the City of Radom in the 
processes of social participation in 2015–2020.

Keywords: social participation, participation, local government, democracy, Radom.

1 Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wy-
dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu, ORCID: 0000-0002-7404-5143.
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Wstęp
Radom to czternaste pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce. Radom 

zajmuje powierzchnię około 114 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje go obecnie 
prawie 233 tysiące mieszkańców, co pozwala umieścić Radom na początku drugiej 
dziesiątki największych miast w Polsce. W strukturze ludności według płci zdecydo-
wanie przeważają kobiety. Jest to zgodne z ogólnopolską tendencją. Na skutek zmian 
społecznych w Radomiu spadła (i spada wciąż) liczba dzieci w wieku 0–14 lat, wzro-
sła zaś liczba osób w wieku emerytalnym, tj. 55–65 lat. Wskazuje to na występujący 
w całej Europie proces „starzenia się społeczeństwa”.

Mieszkańcy Radomia należą do grupy najlepiej wykształconych w województwie, 
obok mieszkańców pozostałych miast powiatowych. Radom należy także do grupy 
miast posiadających największą liczbę studentów przypadającą na 10 000 mieszkań-
ców (po Siedlcach, Pułtusku i Warszawie). W Radomiu kształci się także największa 
liczba (po Siedlcach) uczniów szkół zasadniczych zawodowych. 

W Radomiu zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, z któ-
rych połowa aktywnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców, wspomagając takie 
dziedziny życia jak sport, kultura, turystyka, a także okazując pomoc osobom niepeł-
nosprawnym czy najuboższym. Organizacje pozarządowe skupione są w Centrum 
Organizacji Pozarządowych, które na ich potrzeby udziela miejsc do spotkań, organi-
zuje szkolenia dla organizacji, jak i ich liderów, udziela pomocy prawnej. Radomianie 
jako pierwsi w Polsce mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych, jak 
i Budżecie Obywatelskim od 16 roku życia.

Radomski Budżet Obywatelski stanowi jedną z najbardziej przystępnych tego typu 
inicjatyw w Polsce. Projekt składany do Radomskiego Budżetu Obywatelskiego speł-
nić musi tylko dwa warunki. Projekt musi mieścić się w przeznaczonej na obszar puli 
środków oraz mieścić się w kompetencjach Gminy Miasta Radomia. Radomianie jako 
pierwsi w Polsce mieli do dyspozycji „Urny Mobilne”, dzięki którym mogą oddawać 
swoje głosy podczas otwartych wydarzeń skierowanych do mieszkańców Miasta Ra-
domia. Urny z obsługą urzędnika są udostępniane na wniosek mieszkańców.
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Pojęcie i zakres partycypacji społecznej 
Idee partycypacji stanowi ciekawy przedmiot badań różnych dyscyplin nauk, 

w tym także nauk prawnych (prawo i nauka o polityce i administracji)2. Pojęcie par-
tycypacji społecznej rozpatrywane jest w powiązaniu z zasadami prawa administra-
cyjnego. Wśród nich najbardziej istotne znaczenie ma zasada subsydiarności. W od-
niesieniu do tej zasady należy wskazać, że wzmacnia ona partycypację, powodując 
szersze jej stosowanie i lepsze rozumienie zarówno przez społeczeństwo, jak i inne 
podmioty wykonujące zadania na rzecz tego społeczeństwa. Łączenie zasady sub-
sydiarności i partycypacji powinno spowodować jeszcze lepszą realizację formuły 
„tyle władzy, ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe”3. Jak zauważa 
J. Szlachetko, źródłosłowem terminu „partycypacja” jest słowo particeps (łac.), które 
oznacza „udział: czy też „uczestniczenie”. W omawianym kontekście znaczeniowym 
chodzi o udział/uczestniczenie człowieka (mającego status administracyjnoprawny 
obywatela lub mieszkańca) w sprawowaniu administracji publicznej. Człowiek ten, ale 
także jego organizacja (np. organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo), może uczest-
niczyć w sprawowaniu administracji publicznej na różne sposoby, w tym partycypując 
w działalności organów administracyjnych. Należy jednak zastrzec, że partycypacja 
społeczna odnosi się wyłącznie do niektórych form działania organów. Można o niej 
mówić wówczas, gdy działalność organu administracyjnego dąży do rozstrzygnięcia 
określonej sprawy publicznej w drodze decyzji (rozumianej szeroko, tj. zgodnie z usta-
leniami nauki o organizacji i zarządzaniu)4.

Partycypacja społeczna może być rozumiana jako wszelkie przejawy organizowa-
nia się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym także 
do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerialnych) – bądź wąsko – jako 
włączanie się ludności oraz stworzonych przez nią organizacji. Celem partycypacji 
obywatelskiej jest: stworzenie efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych 
– zadania państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę publiczną muszą od-
powiadać tym potrzebom. Partycypacja społeczna umożliwia (ułatwia) dobór takich 

2 Por. J. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2016; M. Kali-
siak-Mędelska, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administra-
cji publicznej w Polsce, Łódź 2015; A. Giza-Poleszczuk, Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki 
społecznej, Warszawa 2014; B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, 
Warszawa 2014; K. Ostaszewski, Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w ad-
ministracji publicznej, Lublin 2013; B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie teryto-
rialnym, Warszawa 2014; M. Mączyński, M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywa-
telskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012, P. Śwital, 
Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą, Radom 2019. 

3 Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorządu terytorialnego, Zagadnienia administra-
cyjnoprawne, t. I, Szczecin–Zielona Góra 1998, s. 17. 

4 J. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017, s. 46–49. 
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zadań i metod ich realizacji, które w najbliższym stopniu będą odzwierciedlać po-
trzeby społeczne, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów władzy 
publicznej oraz zaufania obywateli – jako warunku ich skuteczności5. Zaangażowanie 
obywateli może przybierać formy: konsultacji; tworzenia rad opiniodawczo-konsul-
tacyjnych; wysłuchań publicznych; realizacji zadań publicznych przez aktorów nie-
publicznych – w tym organizacje pozarządowe – w celu podniesienia ich jakości; 
partycypację wyborczą (polityczną), którą rozumie się jako bierny lub czynny udział 
w wyborach i referendach na różnych szczeblach władzy oraz partycypację obowiąz-
kową (obligatoryjną) rozumianą jako przymusową aktywność obywateli, konieczną 
dla funkcjonowania wspólnoty politycznej i wypełniania przez państwo jego podsta-
wowych zadań6.

Partycypację społeczną w samorządzie terytorialnym można rozumieć za I. Niż-
nik-Dobosz jako: 1) samodzielne uczestniczenie przez obywateli (ogół społeczeństwa) 
w administrowaniu lokalnym, w formach demokracji bezpośredniej; 2) legitymizo-
wanie przez obywateli działalności organów samorządu terytorialnego przez korzy-
stanie z praw wyborczych i kontrolnych; 3) odpowiednio udział obywateli, podmio-
tów/aktorów społecznych w podejmowaniu rozstrzygnięć lub/i wykonywaniu zadań 
publicznych, w tym usług, przez organy samorządu terytorialnego w zakresie spraw 
publicznych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, a także spraw 
publicznych o charakterze ogólnopaństwowym, zleconych na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego w drodze ustawy lub przejętych przez te jednostki w drodze 
dobrowolnie zawartych porozumień administracyjnych z organami administracji 
rządowej7.

Warunkiem włączenia obywatelu w sprawy publiczne jest uczestnictwo we władzy 
obywateli oraz przeprowadzanie wolnych wyborów, dla których podstawę stanowią 
dwie nierozerwalne zasady: suwerenności narodu i reprezentacji. Wolne wybory peł-
nią bowiem nie tylko funkcję kreacyjną względem organów władzy, lecz także funkcję 
ekspresyjną, umożliwiającą obywatelom wyrażenie ich preferencji politycznych, a co 
za tym idzie, określonych postaw i poglądów.

5 D. R. Kijowski, Partycypacja obywatelska…, op. cit., s. 9–10. 
6 Ibidem, s. 18–22. 
7 I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie…, op. cit., s. 21–22. 
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Część badawcza

Cel badań 

Badania zostały przeprowadzone w latach 2015–2020 zarówno za pośrednictwem 
Internetu. Za pomocą portalu internetowego www.ankietka.pl oraz ankieta gogle wer-
sję elektroniczną ankiety uzupełniło 1000 osób. 

Celem badań jest diagnoza świadomości prawnej mieszkańców miasta Radom oraz 
ich udziału w zarządzaniu wspólnotą samorządową. 

Główna teza pracy brzmi, że aktualnie obowiązujące przepisy prawne uwzględniają 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych toczących się w gminie, niedostatecznie 
jednak aktywizują członków wspólnoty samorządowej. 

Tezy poboczne wymieniono poniżej.
 – Niski stan świadomości prawnej sprawia, że instrumenty prawne przysługujące 

mieszkańcom nie są wykorzystywane w dostateczny sposób, co umacnia pasyw-
ny model aktywności obywatelskiej.

 – Pasywny model aktywności obywatelskiej nie prowadzi do percepcji odpowie-
dzialności mieszkańców za dobro wspólnoty samorządowej. 

 – Mieszkańcy gminy w niewielkim stopniu uczestniczą w zarządzaniu gminą, 
pozostawiając rozstrzyganie, w większości przypadków, organom administracji 
publicznej. 

 – Władze gminy w niewielki sposób oddziałują na świadomość prawną miesz-
kańców w zakresie mechanizmów współzarządzania. 

 – Mieszkańcy gminy nie znają form udziału w decydowaniu o sprawach gminy, 
co stanowi istotną barierę współzarządzania.

Z powyższych celów wynikały określone problemy, które postawiono na samym 
wstępie operacjonalizacji badań. Katalog problemów przedstawiał się następująco:

1. Jaki jest poziom świadomości prawnej mieszkańców? 
2. Kto i co wpływa na aktywność społeczną w wymiarze lokalnym? 
3. Jaka jest rola władz samorządowych w kształtowaniu wspólnot lokalnych, po-

staw obywatelskich i społecznikowskich? 
4. Czy mieszkańcy gminy oraz jej organy angażują się w budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego na swoim terenie? 
5. Jaki jest stopień (siła zaangażowania) i charakter aktywności obywatelskiej 

mieszkańców badanych gmin? 
6. Jakie są zagrożenia dla rozwinięcia aktywności społecznej w regionie? 
7. Jaki jest poziom zaufania w społecznościach lokalnych? 
8. Jaki jest poziom zadowolenia mieszkańców z reprezentowania ich przez władze?
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9. Jaki jest poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorzą-
dowej?

10. W jakich formach lub z jakich form prawnego udziału w zarządzaniu gminą 
mieszkańcy korzystają?

11. Jaki jest sposób uzyskiwania informacji prawnej, wiedzy o prawie?

Zastosowane metody badawcze

Jako metody badawcze w tej części pracy wybrano metodę badań ankietowych, 
metody kwestionariuszowe, metody wywiadów jakościowych i ilościowych. Badania 
ankietowe są obecnie jedną z najbardziej popularnych empirycznych metod badań 
społecznych, w których do zbierania informacji od respondentów wykorzystuje się 
narzędzie w postaci kwestionariusza. Wyniki badania mogą być podstawą do potwier-
dzenia lub odrzucenia postawionej hipotezy, czyli przypuszczalnej, przewidywanej 
odpowiedzi na pytanie zawarte w problemie badań. Za pomocą ankiety prowadzić 
można zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe. Badania jakościowe stosowane są 
w sytuacji, gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na jakiś temat, dotarcie do sed-
na problemu, jak najpełniejsze poznanie istoty zjawiska. Koncentrują się na cechach 
obiektów oraz na procesach i znaczeniach, które nie są kwantyfikowalne (jeżeli w ogó-
le są mierzalne) w kategoriach ilości lub wielkości. Co ważne, badania jakościowe 
i ilościowe nie stanowią wobec siebie alternatywy, lecz zazwyczaj są komplementarne. 
Uzupełniając się nawzajem, tworzą kompleksowe badanie8.

Do realizacji badania wykorzystana została także metoda desk research, tj. analiza 
danych zastanych, obejmujących dane statystyki publicznej, między innymi takie jak: 
dane GUS, bank danych lokalnych, jak również dostępne badania i analizy dotyczące 
aktywności społecznej, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego. Analiza 
danych zastanych jest techniką jakościową, szczególnie istotną do realizacji celów eks-
ploracyjnych, jak również opisowych; pokazuje pewien kontekst badanego zjawiska. 
Przy użyciu tej metody zostaną również scharakteryzowane cechy społeczno-demo-
graficzne badanej populacji.

Drugą z metod zastosowanych do realizacji badania była metoda ilościowa, tj. 
badanie ankietowe z zastosowaniem metody komputerowej. Zastosowanie tej metody 
pozwoliło na dotarcie do szerokiego spektrum respondentów, co zapewniło wysoki 
poziom reprezentatywności. 

Kolejnym elementem badania było zastosowanie metody jakościowej, jaką jest 
pogłębiony wywiad. Metoda ta polega na przeprowadzeniu wywiadu z organami wy-
konawczymi jednostki samorządu terytorialnego, dotyczącego badanych zagadnień. 

8 E. Krok, Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” 2015, nr 37, s. 56–57. 
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Zastosowanie tej metody badawczej miało na celu uzyskanie opinii oraz zrozumienie 
zachowań, postaw i preferencji dotyczących badanych kwestii.

Zastosowanie szeregu metod oraz technik badawczych, a następnie wnikliwa ana-
liza rezultatów ich zastosowania i uzyskanego materiału empirycznego pozwoliły na 
wypracowanie wiarygodnych i użytecznych informacji, a badaniu nadały komplek-
sowego charakteru.

Charakterystyka respondentów 

W badaniu wzięło udział łącznie 1 000 respondentów. Respondenci zostali dobrani 
losowo. Badania były przeprowadzone anonimowo wśród mieszkańców Radomia. Re-
spondenci zostali podzieleni na kilka kategorii. Pierwszą z nich była kategoria grupy 
wiekowej, tj. od 18. do 26. roku życia, od 27. do 35. roku życia, od 36. do 50. roku życia 
i od 51. roku życia wzwyż. Drugi podział dokonany został ze względu na płeć. Trzeci 
ze względu na wykształcenie; wyróżnione zostały kategorie: podstawowe, zawodowe, 
średnie, wyższe. 

Wyniki badań 

Na wstępie badania założono, że próba badawcza musi być na tyle zróżnicowana, 
aby obejmowała najważniejsze kategorie demograficzne i społeczne, jako zmienne 
niezależne. W ten sposób uniknięto społeczno-przestrzennej koncentracji badań, 
a zarazem uzyskane wyniki odzwierciedlają rzeczywiste rozkłady zmiennych w po-
pulacji generalnej i są one wiarygodne.

Informacje o badanej grupie

Rysunek 1. Struktura badanych ze względu na wiek
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W badaniu wzięło udział łącznie 1 000 osób, w tym w wieku 18–26 lat 27% ankie-
towanych, w wieku 27–35 lat – 28% ankietowanych, w wieku 36–50 lat – 22% ankie-
towanych, zaś w ostatniej kategorii – od 51 lat – 23% ankietowanych. 

Rysunek 2.  Struktura badanych ze względu na płeć

W badaniu wzięło udział 540 kobiet (54%) oraz 460 mężczyzn (46%). W Radomiu 
w strukturze ludności według płci zdecydowanie przeważają kobiety. Jest to zgodne 
z ogólnopolską tendencją.

Rysunek 3.  Struktura badanych ze względu na wykształcenie

Respondenci w przeważającej liczbie osób mieli wykształcenie wyższe – było to 
aż 43% ankietowanych. Średnie wykształcenie miało 34% ankietowanych, zawodowe 
– 15%, a podstawowe – 8%. Nie jest to, co należy podkreślić, statystyczne odzwiercie-
dlenie populacji generalnej – po prostu takie osoby częściej zgadzają się na udzielenie 
odpowiedzi i to jest poważny mankament przyjętej metody. Uzupełnianie próby do 
takich danych, które odzwierciedlałyby populację generalną, mogłoby trwać zbyt dłu-
go, a terminy nie pozwalały na kontynuowanie poszukiwań.
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Zanim zostaną przedstawione dane empiryczne odnośnie do przejawów poczu-
cia bycia obywatelem w województwie mazowieckim, warto przyjrzeć się odczuciom 
respondentów w kwestiach, które poniekąd mogą rzutować na chęć udzielania się 
w życiu publicznym. Taką kwestią, która w zasadniczy sposób oddziałuje na chęć 
udzielania się przez mieszkańców w sprawach publicznych. Pierwszym zagadnieniem, 
o które zapytano mieszkańców, jest poziom zadowolenia z miejscowości, w której 
mieszkają. 

Rysunek 4. Poziom zadowolenia z miejscowości, w której się żyje

Mieszkańcy Miasta Radomia w 46% udzielili odpowiedzi, że są zadowoleni z miej-
scowości, w której mieszkają, ale aż 42% respondowanych wskazało, że raczej nie 
są zadowoleni, a 12% jest zdecydowanie niezadowolonych, co wskazuje, że aż 54% 
mieszkańców jest niezadowolonych z miejscowości, w której mieszka. Dane te są dość 
niepokojące i świadczą o znacznym stopniu negacji swoich miejscowości jako dobrych 
miejsc do życia. Przyczyny można przede wszystkim upatrywać w wysokim wskaź-
niku bezrobocia oraz występujących na terenie jednostki problemach społecznych. 

Rysunek 5. Poziom zaufania do władz jednostek samorządu terytorialnego
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Na ogólną ocenę środowiska zamieszkania w dużym stopniu rzutuje także sposób 
postrzegania funkcjonowania urzędów, z którymi każdy obywatel się styka. 34% re-
spondentów nie określiło się w tym zakresie, zdecydowanie zadowolonych jest 12% 
mieszkańców, raczej zadowolonych jest 18% mieszkańców, raczej niezadowolonych 
jest 16%, zdecydowanie niezadowolonych jest 14%, a 6% respondowanych nie udzie-
liło odpowiedzi.

Rysunek 6. Prawidłowość działania urzędów

Respondenci oceniają bardzo źle pracę urzędów na terenie miasta. Zdecydowanie 
niezadowolonych z działania urzędów jest 28%, raczej niezadowolonych 21%. 19% 
osób stwierdziło, że „trudno powiedzieć”. Odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie 
tak” zaznaczyło po 8% badanych respondentów. 

Kolejną kwestią poddaną pod opinię respondentów był ustrój demokratyczny pań-
stwa i poziom zadowolenia z takiego systemu. 

Tabela 1. Poziom zadowolenia z ustroju demokratycznego państwa

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Zdecydowanie tak 28% 32% 24%
Raczej tak 40% 50% 30%
Trudno powiedzieć 13% 10% 18%
Raczej nie 9% 5% 14%
Zdecydowanie nie 8% 2% 12%
Brak odpowiedzi 2% 1% 2%

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” udzieliło łącznie 68% ankietowa-
nych. Ustrój demokratyczny oceniają lepiej kobiety niż mężczyźni. Z drugiej strony aż 
17% osób („zdecydowanie nie” – 8% i „raczej nie” – 9 %) uważa, że chętnie widziałoby 
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inne formy sprawowania władzy, a dodatkowo jeszcze prawie drugie tyle nie ma na 
ten temat zdania. Dowodzi to niskiej świadomości obywatelskiej, wszak demokracja 
i społeczeństwo obywatelskie są mocno skorelowane. Są tacy, którzy uważają, że rządy 
niedemokratyczne mogą być lepsze niż demokratyczne.

Rysunek 7. Udział w wyborach samorządowych

Jako wskaźnik postaw obywatelskich i ogólnie uczestnictwa w życiu publicznym 
podaje się bardzo często w literaturze udział w wyborach do organów przedstawiciel-
skich różnego szczebla. Jest to o tyle dobry wskaźnik, że – obok bardzo precyzyjnych 
danych z Państwowej Komisji Wyborczej – można o tę kwestię zapytać samych re-
spondentów i porównać uzyskane wskaźniki. 47% ankietowanych wzięło udział w wy-
borach samorządowych przeprowadzonych w 2014 r., 41% nie brało udziału w wybo-
rach samorządowych, zaś 12% stwierdziło, że nie interesują ich wybory samorządowe. 

Rysunek 8. Ilu jest radnych w gminie?
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Następnie zapytano mieszkańców, ilu radnych jest w radzie miejskiej i tylko 15% 
respondowanych wskazało prawidłową odpowiedź w tym zakresie. 

Rysunek 9. Możliwość odwołania prezydenta miasta przez mieszkańców

O wiele lepiej przedstawia się wiedza respondentów na temat możliwości odwo-
łania prezydenta miasta przez mieszkańców. 86% badanych w zdecydowany sposób 
wyraziło się o takiej możliwości. Jest to zapewne rezultat wielokrotnie nagłaśnianych 
przez media ogólnopolskie takich przypadków w Polsce.

Rysunek 10. Ile osób musi wziąć udział w wyborach, aby skutecznie odwołać organ przed upły-
wem kadencji?

W celu zweryfikowania wiedzy mieszkańców postawiono także pytanie dotyczące 
wskaźnika skuteczności odwołania przed upływem kadencji organu wykonawczego 
i w tym zakresie tylko 7% wskazało prawidłową odpowiedź. 
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Jeśli chodzi o komponent behawioralny postaw obywatelskich, zapytano respon-
dentów o ich indywidualne, własne działania i wysiłki podejmowane w celu rozwią-
zania jakiegoś lokalnego problemu. 

Tabela 2. Działania własne podejmowane w ciągu ostatniego roku, aby rozwiązać jakiś lokalny problem

18–26 lat 27–36 lat 37–50 lat 51 lat i powyżej
Tak 5% 2% 7% 4%
Nie 93% 95% 92% 92%
Nie pamiętam 1% 1% 0% 2%
Zdecydowanie nie 1% 2% 1% 3%

Wskaźnik osób, które indywidualnie podjęły działanie jest najwyższy u osób 
w przedziale 37–50 lat. Jednak należy zauważyć, że mieszkańcy nie podejmują dzia-
łania w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych. Ten fakt nie wróży dobrze kon-
dycji społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Przedstawiciele pozostałych kategorii 
są w podobnym stopniu uaktywnieni, jeśli wymienione wskaźniki mają coś wspólnego 
z aktywnością.

Tabela 3. Działania grupowe podejmowane w ciągu ostatniego roku, aby rozwiązać jakiś lokalny 
problem

18–26 lat 27–36 lat 37–50 lat 51 lat i powyżej
Tak 11% 7% 13% 7%
Nie 87% 91% 86% 88%
Nie pamiętam 1% 1% 0% 2%
Zdecydowanie nie 1% 2% 1% 3%

Następnie zapytano respondentów o podjęcie inicjatywy w grupie, wskaźnik udzia-
łu jednak nie poprawił się znacząco w tym zakresie – wahał się on między 86% a 91% 
osób, które nie wzięły udziału we wspólnym działaniu mającym na celu rozwiązanie 
problemu. 

Następnym czynnikiem jest aktywność obywateli w organizacjach. 
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Rysunek 11. Aktywność obywateli w organizacjach

Ogólnie rzecz ujmując, prawie ¼ mieszkańców Radomia deklaruje współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, przy czym nie chodziło tylko o podmioty formalnie 
zarejestrowane, ale także te działające nieformalnie. Tu znów największą aktywność 
deklarowały osoby w wieku między 41 a 50 lat. W najmniejszym stopniu taką dzia-
łalność deklarowali najmłodsi respondenci. Programy aktywizacji obywatelskiej po-
winny być adresowane przede wszystkim do dwóch skrajnych kategorii wiekowych: 
najmłodszych i najstarszych. 

Rysunek 12. Udział w różnych formach działalności obywatelskiej

Uzyskane dane potwierdzają nikły udział mieszkańców Radomia we wszelkiego 
rodzaju formach działalności obywatelskiej. Jedynie organizacje kościelne i innych 
związków wyznaniowych potrafią skupić znaczącą liczbę członków. Ciągle jednak 
ludzie nie dostrzegają związku realizacji własnych zamiarów z celami stowarzyszeń, 
fundacji i tego typu organizacji obywatelskich.
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Następnym i jednym z najważniejszych pytań w przeprowadzonych badaniach był 
udział respondentów we współzarządzaniu w jednostce samorządu terytorialnego, 
w szczególności w instytucjach demokracji bezpośredniej. 

Tabela 4. Udział w prawnych formach zarządzania gminą 

Tak Nie
Referendum lokalne 4% 96%
Konsultacje społeczne 6% 9%
Inicjatywa uchwałodawcza 1% 99%
Dostęp do informacji publicznej 16% 84%
Budżet obywatelski 27% 73%
Inicjatywa lokalna 8% 92%

Na terenie miasta Radomia nie było przeprowadzane referendum lokalne, jednak 
aż 4% badanych wskazało, że brało udział w takiej formie sprawowania władzy. Po-
mimo licznie przeprowadzanych konsultacji, o których informacje znajdują się m.in. 
w Biuletynie Informacji Publicznej i stronach internetowych gminy, tylko 6% ankie-
towanych bierze udział w konsultacjach społecznych. Inicjatywa uchwałodawcza nie 
została wprowadzona do statutu Miasta Radomia. 16% ankietowanych wnioskowało 
o udostępnienie informacji publicznej, 8% podjęło inicjatywę obywatelską. Najlepiej 
wśród wszystkich form wypadł budżet obywatelski (27%), który jest dosyć mocno 
rozpropagowany wśród mieszkańców poprzez liczne akcje promocyjne. Z pewnością 
wpływ na taki wynik mają czas głosowania rozłożony na dłużej niż jeden dzień oraz 
dostępność miejsc w których odbywa się głosowanie. Zapytano także o przyczyny 
braku udziału mieszkańców w prawnych formach zarządzania gminą. Mieszkańcy 
mogli wskazać na trzy przyczyny.

Tabela 5. Przyczyny zaniechania udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
Nie znam regulacji prawnych 58% 56% 46% 39%
Język, w jakim są przekazywane informacje, 
jest dla mnie niezrozumiały 28% 30% 31% 18%

Moja decyzja i tak nie ma znaczenia  
przy podjęciu rozstrzygnięcia 37% 24% 33% 21%

Nie znalazłem informacji o możliwości  
wzięcia udziału w takich formach 49% 34% 31% 18%

Od tego są organy władzy, a nie mieszkańcy 36% 21% 35% 21%
Nie interesuje mnie to 12% 28% 31% 13%
Nie mam czasu na angażowanie się  
w sprawy publiczne 24% 27% 21% 27%
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Najczęstszą przyczyną zaniechania udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą 
jest brak znajomości regulacji prawnych największy odsetek jest u osób mających 
wykształcenie podstawowe i zawodowe. Następnie na brak informacji o możliwości 
wzięcia udziału w takich formach. Mieszkańcy wskazywali także, że ich decyzja nie 
ma znaczenia przy podejmowaniu rozstrzygnięcia przez organy gminy. Wskazywano 
także na brak kompetencji w tym zakresie. Bardzo wielu ankietowanych podkreśli-
ło, że nie interesują ich te kwestie oraz nie mają czasu na angażowanie się w sprawy 
publiczne. 

Ostatnią badaną kwestią był sposób pozyskiwania informacji na temat prawa.

Rysunek 13. Wiedza mieszkańców na temat prawa

Podstawowym źródłem wiedzy na temat prawa jest Internet (65%), następnie me-
dia (45%), znajomi (16%), najmniej osób wskazało na szkołę. 

Zakończenie
Analiza wyników badań wskazuje na deficyt kapitału społecznego wśród Polaków. 

Charakteryzuje się słabym zaangażowaniem mieszkańców Miasta Radomia w działa-
nia takie jak udział w formach demokracji bezpośredniej, działalność w organizacjach 
pozarządowych, udział w wyborach, jak też niskim współczynnikiem zaufania spo-
łecznego czy też wrażliwości na dobro wspólne. Ogromnym wyzwaniem jest zmia-
na postaw dotyczących współdziałania mieszkańców – zarówno indywidualnie, jak 
i grupowo. Trzeba podejmować działania mające na celu likwidację barier między 
ludźmi oraz zwiększać poziom zaufania w relacjach międzyludzkich, jak i w stosunku 
do działania organów i urzędów. 

O niskiej świadomości obywatelskiej respondowanych świadczy również to, że są 
wśród nich tacy, którzy uważają, że rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż de-
mokratyczne, a warunkiem społeczeństwa obywatelskiego jest rozwinięta demokracja. 
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Najmniej aktywni obywatelsko są najmłodsi respondenci i ten fakt nie wróży do-
brze kondycji społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Programy aktywizacji obywa-
telskiej powinny być adresowane przede wszystkim do najmłodszych respondentów, 
gdyż takie osoby należą do tych mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy 
najrzadziej deklarują współpracę z organizacjami pozarządowymi, przy czym nie cho-
dziło tylko o podmioty formalnie zarejestrowane, ale także te działające nieformalnie. 
Bardzo niekorzystnie przedstawia się udział mieszkańców województwa mazowiec-
kiego w organizacjach społecznych. 

Najczęściej wybieraną formą udziału w życiu publicznym jest budżet obywatelski 
oraz dostęp do informacji publicznej. Wpływ na znajomość tych form mają przede 
wszystkim działania informacyjne oraz szeroko prowadzone kampanie medialne. 
Mieszkańcy także odczuwają realny wpływ swojej decyzji. 

Przyczynami zaniechania udziału w życiu publicznym są: brak znajomości re-
gulacji prawnych, następnie brak informacji o możliwości wzięcia udziału w takich 
formach. Mieszkańcy utrzymywali także, że ich decyzja nie ma znaczeniu przy podej-
mowaniu rozstrzygnięcia przez organy gminy. Bardzo duży odsetek ankietowanych 
wskazał, że nie interesują go te kwestie oraz nie ma czasu na angażowanie się w sprawy 
publiczne. 

Ankietowani wskazali także, że informacje na temat prawa, instytucji prawnych, 
sposobu rozwiązania problemów prawnych są wyszukiwane przez nich w Internecie, 
zaś najmniej ważnym źródłem wiedzy w tym przypadku jest szkoła. Powinno stać się 
to podstawą do zwiększenia edukacji prawnej. 
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Rozdział 14  
Rola gminy w systemie przeciwdziałania narkomanii

The role of the commune in the drug prevention system

Kamil Wolanin1

Streszczenie
Opracowanie dotyczy obowiązków gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Na początku 

przeanalizowano wymogi, jakie powinien spełniać Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
Następnie przedstawiono ustawowe powiązania między tym Programem oraz Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na końcu omówiono niektóre zadania 
gminy oraz motywy, którymi kierował się ustawodawca nakładając na tę jednostkę wcześniej opisane 
obowiązki. W zakończeniu autor podkreśla, że gmina, realizująca zadania z zakresu profilaktyki 
oraz leczenia i rehabilitacji uzależnionych, jest obecnie jednym z najważniejszych ogniw służących 
przeciwdziałaniu narkomanii.

Słowa kluczowe: narkomania; samorząd terytorialny; uzależnienia.

Summary
The study concerns the obligations of the commune in the field of counteracting drug addiction. At 

the beginning, the requirements to be met by the Municipal Program for Counteracting Drug Addic-
tion were analyzed. Then, the statutory relations between this Program and the Communal Program 
for Prevention and Solving Alcohol Problems are presented. At the end, some tasks of the commune 
and the motives that guided the legislator when imposing on this unit the previously described obliga-
tions are discussed. At the end, the author emphasizes that the commune, which carries out tasks in 
the field of prevention, treatment and rehabilitation of addicts, is currently one of the most important 
links in counteracting drug addiction.

Keywords: drug addiction; local government; addiction.
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Wstęp
Transformacja ustrojowa w Polsce wywarła wpływ na wszystkie aspekty życia spo-

łecznego. Jednym z jej skutków było otwarcie gospodarcze kraju na rynki zachodnie. 
Oprócz obrotu towarami legalnymi, dynamicznie rozkwitł również handel narkotyka-
mi2 wraz z liczbą popełnianych przestępstw3. Przed reformacją, w latach 1984–1988, 
przestępczość w Polsce systematycznie spadała4. Na początku tego okresu rocznie 
zgłaszano popełnienie 1460-ciu przestępstw na 100 000 mieszkańców, a w ostatnim 
z tych lat tylko 1255-ciu przestępstw. W 1989 roku liczba ta była wyższa niż w trzech 
poprzedzających latach i wyniosła 1442 przestępstwa, a rok później zwiększyła się 
o połowę, do 2317-tu przestępstw. Część z tych przestępstw w wymienionym okresie 
oraz w latach następnych była wynikiem tworzenia i działania na terenie Polski pierw-
szych zorganizowanych grup przestępczych. Reakcją na to zjawisko było utworzenie 
w Komendach Wojewódzkich Policji dedykowanych wydziałów, których jedynym za-
daniem miało być zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Ze względu na potrze-
bę zapewnienia systemu zwalczania tej formy przestępczości na szczeblu krajowym, 
Komendant Główny Policji utworzył Zarządzeniem nr 37 KGP z dnia 21 grudnia 
w 1993 roku Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, będące komórką Ko-
mendy Głównej Policji5. W 1997 roku utworzył on również w tej samej Komendzie 
Biuro do Spraw Narkotyków6. W następnych latach ustawodawca zdecydował, że 
oprócz norm prawa karnego i działań administracji rządowej zwalczanie narkomanii 
powinno być powiązane z profilaktyką oraz, że jedną z ważnych ról w systemie prze-
ciwdziałania temu zjawisku powinien pełnić samorząd terytorialny, czyli podmiot, 
który najlepiej rozumie problemy lokalnej społeczności.

Niniejszą pracę poświęcono analizie obowiązków gminy, które służą przeciwdziała-
niu narkomanii. Na początku opisano założenia Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii, a następnie przedstawiono niektóre zadania gminy dotyczące tematu 
niniejszej pracy.

2 W. Knapik, Przeobrażenia kulturowe na podstawie badań młodzieży studenckiej z Małopolski w zakre-
sie narkomanii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 37, s. 194.

3 H. Kury, K. Krajewski, J. Obergefell-Fuchs, Obraz przestępczości w Niemczech oraz w Polsce w okresie 
transformacji ustrojowej (wybrane aspekty), „Archiwum kryminologii” 1996, nr 22, s. 11.

4 Ibidem, s. 11.
5 I. Chloupek, 20 lat CBŚP, „Special Ops” 2020, nr 2, s. 10 i n.
6 W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Centralne Biuro Śled-

cze Policji (2000–2015) we wspomnieniach twórców i pracowników, Szczytno 2015, s. 5.
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1 . System przeciwdziałania narkomanii 
Przed przejściem do analizy roli gminy w systemie przeciwdziałania narkomanii, 

należy zdefiniować znaczenie ostatniego pojęcia na gruncie niniejszego opracowania. 
System przeciwdziałania narkomanii nie jest częścią języka prawnego, niemniej jed-
nak ustawodawca określił w dwóch pierwszych ustępach art. 5 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii7 krąg podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. Zadania te są podzielone w ust. 1 tego przepisu między organy admini-
stracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, zaś w ust. 2 ustawa wymienia 
katalog podmiotów zaangażowanych w profilaktykę narkomanii, którymi są między 
innymi przedszkola, szkoły i szkoły wyższe, a także w leczenie, które jest zapewnia-
ne przez podmioty działające w służbie zdrowia, w tym zakłady opieki zdrowotnej. 
Jednostki Policji i prokuratury, zajmujące się prowadzeniem postępowań przygoto-
wawczych w sprawach karnych o przestępstwa dotyczące między innymi posiadania 
i handlu narkotykami bez zezwolenia, są organami administracji rządowej, o których 
mowa w ust. 1 omawianego przepisu.

Podział zadań oraz wspólny cel, do którego dążą podmioty, które je realizują, po-
zwalają na wyciągnięcie wniosku, że w polskim porządku prawnym należy zauważyć 
istnienie systemu złożonego z jednostek przeciwdziałających narkomanii na różne 
sposoby. Zakres działania tych jednostek jest skrajnie różny, bowiem wszystkie z nich 
charakteryzują się odmienną specyfiką. Zadania w zakresie przeciwdziałania narko-
manii stanowią dla tych podmiotów najczęściej jedynie jedno z wielu nałożonych na 
nie przez prawodawcę obowiązków. Gmina, o której będzie mowa w niniejszej pracy, 
również realizuje niektóre z zadań służących przeciwdziałaniu narkomanii.

2 . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Jednym z obowiązków nałożonych na gminę, wynikających z ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii z 2005 roku, jest stworzenie Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii. Takiego obowiązku nie było na gruncie poprzedniej ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku8. Program jest częścią Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, którego obowiązek uchwalenia przewiduje 
art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej9. Projekt Programu jest sporządzany 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a następnie uchwalany przez Radę Gmi-

7 Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852.
8 Dz.U. 1997 Nr 75, poz. 468, t.j. Dz.U. 2003 Nr 24, poz. 198.
9 Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876.
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ny. Wśród elementów Programu ustawa10 wymienia niektóre zadania własne gminy, 
którymi są:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej,

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szko-
leniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza-
lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środo-
wiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego.

Oprócz powyższych elementów, Program powinien również określać kierunki 
działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwala-
nego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Przykładem jednego z oma-
wianych Gminnych Programów może być Gminny Program Przeciwdziałania Narko-
manii dla Miasta Lublin11. Został on podzielony na pięć obszarów, w ramach których 
wyodrębniono poszczególne zadania, a niektóre z nich składają się z mniejszych dzia-
łań. W Programie skonkretyzowano normy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Dla przykładu, trzeci z obszarów Programu miasta Lublin, zatytułowany 
„profilaktyka”, jest realizowany przez trzy zadania: profilaktykę uniwersalną, profilak-
tykę selektywną oraz profilaktykę wskazującą. Na profilaktykę uniwersalną zaś skła-
dają się trzy działania: realizacja programów profilaktycznych na różnych poziomach 
edukacji oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców 
i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjających kształtowaniu postaw i za-
chowań prozdrowotnych oraz profilaktyka adresowana do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka używania.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii i efektów jego realizacji, które przedkłada radzie gminy do 31 marca roku 

10 Art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
11 Uchwała nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.
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następującego po roku, za który sporządzany jest raport. Ten obowiązek znajduje od-
zwierciedlenie w ustawie o samorządzie gminnym, która w art. 18 ust. 2 pkt 2 stanowi, 
że do wyłącznej właściwości rady gminy należy przyjmowanie sprawozdań z działal-
ności wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym miejscu należy podkreślić, że to 
organ wykonawczy gminy koordynuje działania wykonywane w ramach uchwalonego 
Programu. Uchybienie temu obowiązkowi będzie skutkować możliwością podjęcia 
uchwały przez radę gminy w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie od-
wołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)12. W razie gdyby uchwalony Program 
był sprzeczny z prawem, wojewoda będzie mógł uchylić uchwałę gminy w całości, 
bądź w części.

3 . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii a Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Interpretacja przepisów dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii jest niekiedy rozbieżna. W przeszłości wątpliwości budziła możliwość po-
łączenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarówno narkomania, jak 
i alkoholizm są problemami społecznymi, które niejednokrotnie się ze soba łączą. Na 
tle innych zadań własnych gminy, zwalczanie tych dwóch zjawisk ma wiele elementów 
wspólnych, począwszy od profilaktyki przeprowadzanej w placówkach oświatowych 
po terapie uzależnień i reintegrację społeczną. Dokonując wykładni językowej ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi zauważyć należy dwa różne programy, których dotyczą odmien-
ne regulacje wyżej wymienionych ustaw. Z drugiej strony jendak, żadna norma nie 
zakazuje uchwalenia jednego programu rozwiązującego oba problemy. Wątpliwości 
zostały usunięte przez Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł, że „te programy 
to w istocie plany działań gminy zmierzających do rozwiązywania problemów związa-
nych z uzależnieniami opisanymi w obydwu ustawach. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że materia związana z różnymi rodzajami uzależnień jest pokrewna, zaś organ powo-
łany do uchwalania programów jest ten sam (rada gminy). W powołanych przepisach 
nie ma natomiast uregulowania, z którego wynikałby obowiązek uchwalania dwóch 
odrębnych programów jako dwóch odrębnych aktów rady gminy, albo też uregulo-
wania, które zakazywałoby uchwalenia jednego wspólnego programu obejmującego 
programy – czyli plany działań związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień 

12 Art. 28b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).
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zarówno od alkoholu, jak i narkotyków13”. Nie ma więc przeszkód, aby stworzyć jeden 
program obejmujący zadania wymienione w obu ustawach.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że wykonywanie zadań własnych gminy, w tym za-
dań służących przeciwdziałaniu narkomanii wymaga nakładów pieniężnych. W kon-
tekście prawa finansów publicznych, wydatki przeznaczone na realizację tych zadań 
mają charakter szczególny, gdyż jedno ze źródeł wydatków służących realizacji tych 
zadań zostało przez ustawodawcę powiązane z celem ich przeznaczenia14. Przedsię-
biorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma zamiar sprzedawać 
napoje alkoholowe, musi przed jej rozpoczęciem uzyskać odpowiednie zezwolenie 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jest on również obowiązany do wniesienia 
opłaty. Z chwilą uiszczenia opłaty, po stronie gminy powstaje dochód, który może być 
przeznaczony jedynie na realizację dwóch grup zadań. Pierwsza z grup dotyczy zadań 
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
a druga z nich dotyczy zadań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wysokość 
opłaty ma charakter kwotowo-procentowy. Przedsiębiorcy rozpoczynający w danym 
roku sprzedaż alkoholu oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim nie osiągnę-
li wartości granicznej sprzedaży są obowiązani do zapłacenia określonej w ustawie 
kwoty opłaty, zaś pozostali, którzy wykazują wyższy przychód i działają dłużej niż 
rok, są obowiązani do zapłacenia wartości wyrażonej w procencie wartości sprze-
daży w poprzednim roku. Konsekwencją tego unormowania jest powiązanie ilości 
sprzedawanego alkoholu i ilości środków, które zostaną przeznaczone na zwalczanie 
alkoholizmu. Oznacza to, że gminy borykające się z dużym stopniem intensywności 
problemu alkoholowego otrzymują środki proporcjonalne do tego skali tego zjawiska, 
a wraz ze zniwelowaniem spożycia alkoholu w gminie, środki na realizację programu 
będą również odpowiednio zmniejszane. Nakaz przeznaczania środków na określone 
z góry cele uniemożliwia gminom dowolność dysponowania środkami z opłat na inne 
zadania gminy. W skrajnej formie zapewnienie gminie pełnej swobody dysponowania 
środkami z opłat mogłoby przybrać postać zachęcania mieszkańców do zwiększonej 
konsumpcji alkoholu w celu poprawy kondycji budżetu gminy. W obecnym stanie 
prawnym takie zjawisko nie byłoby uzasadnione. Gmina nie otrzymuje również bez-
pośrednio wpływów z podatku akcyzowego, gdyż podatek ten zasila budżet państwa.

Możliwość przeznaczenia środków pochodzących z opłat za udzielenie zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu na cele związane również z przeciwdziałaniem narkomanii wy-
daje się być rozwiązaniem kompromisowym. W odróżnieniu od danych dotyczących 
ilości sprzedawanego alkoholu, gmina nie posiada dokładnych informacji dotyczących 
rzeczywistej ilości sprzedawanych narkotyków. Statystyki Policji oraz liczba narkoma-

13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 r., II GSK 1614/12, Legalis  
nr 775806.

14 Art. 182 pkt 1–2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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nów podejmujących leczenie w odpowiednich placówkach są danymi pośrednimi, 
które jedynie w przybliżeniu obrazują rozmiar problemu narkotykowego. Wskazu-
je to również na doniosłą rolę samorządu, o której będzie mowa w dalszej części 
opracowania. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych stanowią w istocie część większej strategii 
podejmowanej przez gminę, zatem połączenie możliwości finansowania zadań w ra-
mach jednego systemu należy ocenić jako racjonalne. Wpływy z opłat za udzielenie 
zezwoleń nie są oczywiście jedynym możliwym źródłem finansowania zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii. Nie ma przeszkód, aby gmina zwiększyła budżet prze-
znaczony na te zdania wydatkując środki z innych źródeł w drodze dotacji celowej. 
Ten rodzaj dotacji pozwala między innymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
własnych gminy zleconych do realizacji jednostkom, które nie są zaliczane do sektora 
finansów publicznych. Katalog dochodów, z których gmina może uzyskać środki na 
realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest szeroki. Są 
to przede wszystkim opłaty wymienione w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz tzw. podatki samorządowe, do których można zaliczyć przykłado-
wo podatek od nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, zatem są 
to wszystkie dochody, które nie zostały powiązane z celem ich przeznaczenia, który 
jest inny niż przeciwdziałanie narkomanii.

4 . Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie i Samodzielne 
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

Jednym z podmiotów, który może być utworzony przez gminę jest Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego działalność polega na prowadzeniu dzia-
łalności leczniczej w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych15. Niektóre z nich są 
świadczone na rzecz osób uzależnionych od narkotyków. W szczególności zajmują się 
tym placówki specjalistyczne, posiadające odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowa-
ny w tym zakresie personel. Ze względu na tryb leczenia osób uzależnionych można 
wyróżnić lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne. Pierwsze z nich jest stosowane, kie-
dy stan pacjenta wymaga długotrwałej opieki. W trybie stacjonarnym w początkowej 
fazie przeprowadzana jest detoksykacja, następnie leczenie psychiatryczne, a na końcu 
prowadzona jest rehabilitacja. Kolejnym krokiem w leczeniu jest terapia ambulatoryj-
na, gdzie pacjent nie przebywa stale w ośrodku leczniczym. Czas trwania terapii jest 
zależny od stopnia uzależnienia pacjenta. 

15 A. Hanusz, [w:] Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Hanusz, Warszawa 2019, s. 83.
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Z punktu widzenia organów gminy ważne jest, że zbytnie zwlekanie ze zwalcza-
niem narkomanii będzie w przyszłości skutkować potrzebą większego nakładu pracy 
ze strony podmiotu leczniczego polegającą na bardziej długotrwałym leczeniu, a tym 
samym wyższą kwotą z budżetu gminy, którą gmina będzie musiała przeznaczyć na 
zwalczanie narkomanii. Wczesne rozpoznanie problemu i zapewnienie społeczności 
gminy dostępu do podmiotów leczniczych pozwoli na ograniczenie wydatków.

5 . Uprawa maku lub konopii 
Niektórymi z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez gminę są czynności dotyczące udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad uprawami 
maku lub konopii16. Środki finansowe służące ich wykonywaniu muszą być zapew-
nione gminie przez administrację rządową, a zadania te są realizowane przez gminę 
w imieniu i ze skutkiem dla administracji rządowej17. Decyzję, na wniosek zaintereso-
wanej osoby, o zezwoleniu na uprawę maku lub konopi wydaje wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta), którego zakres działania rozciąga się na miejsce położenia tej uprawy. 
Oprócz danych osobowych i informacji dotyczących nieruchomości, na której uprawa 
ma być prowadzona, wnioskodawca musi załączyć do wniosku oświadczenie o nieka-
ralności za niektóre przestępstwa oraz oświadczenie o tym, że dysponuje pomieszcze-
niem, które jest odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą makówki z nasionami. 
W razie gdy wnioskodawca nie daje rękojmi spełniania wymogów ustawowych co do 
prowadzenia uprawy, organ ma obowiązek odmówić wydania zezwolenia. Po udzie-
leniu zezwolenia, osoby upoważnione przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są 
uprawnione w ramach wykonywania nadzoru do trzech czynności.

Po pierwsze, mogą one wejść na grunt, gdzie prowadzona jest uprawa, a także dojść 
do niego przez inne nieruchomości. Realizacja tego uprawnienia pozwala na bezpo-
średnie zapoznanie z warunkami uprawy, w szczególności na sprawdzenie stosowa-
nych zabezpieczeń. Po drugie, osoby upoważnione mogą kontrolować dokumenty 
uprawniające do prowadzenia upraw. Po trzecie, mogą one żądać od prowadzącego 
uprawę wyjaśnień. Jeśli okaże się, że uprawa jest prowadzona w sposób niezgodny 
z prawem, organ samorządu, oprócz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie upraw, 
wydaje również nakaz zniszczenia upraw. Zgodnie z ustawą18, zniszczenie musi za-
pewnić skuteczne wykonanie tego nakazu. W szczególności może to być zaoranie albo 
przekopanie gruntu. Koszt zniszczenia uprawy pokrywa ta osoba, która prowadziła ją 
w sposób niezgodny z prawem.

16 Art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
17 T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008, Legalis.pl 

[data dostępu:13.11.2020].
18 Art. 51 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
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6 . Uzasadnienie roli gminy w systemie przeciwdziałania 
narkomanii 

Pozycja gminy jako jednostki realizującej zadania cele w zakresie profilaktyki 
i zwalczania narkomanii jako jej zadania własne odnajduje nie tylko uzasadnienie 
ustawowe, lecz jest również zapisana w Preambule Konstytucji RP: „(…) my, Naród 
Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, (…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wol-
ności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.” Koncepcja mó-
wiąca, że większe grupy powinny spełniać tylko takie zadania, z którymi mniejsze nie 
mogą sobie poradzić samodzielnie ma swoją genezę w teorii społeczeństwa sformuło-
wanej przez Arystotelesa19. W Europie ta koncepcja była obecna na obszarze Niemiec 
i Skandynawii, gdzie łączenie się mniejszych społeczności w państwa nie powodowało 
nadmiernej centralizacji władzy, lecz społeczności zachowywały część kompetencji 
w zakresie samostanowienia. Przychylił się ku niej również Kościół katolicki. Pius XI 
w encyklice Quadregessimo Anno wydanej w 1931 roku podkreślał potrzebę zacho-
wania umiaru w pomocy słabszym jednostkom, aby nie doprowadzić do zbytniej in-
gerencji państwa w funkcjonowanie tych podmiotów20..W Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej zasada pomocniczości uległa znacznemu ograniczeniu w celu wzmocnienia 
władzy centralnej21. W III Rzeczypospolitej Polskiej powróciła idea samorządu te-
rytorialnego. W 1990 roku uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym, która 
po wielu nowelizacjach obowiązuje do dzisiaj. Zmieniono również tytuł ustawy na 
„ustawa o samorządzie gminnym”. Od 1999 roku obowiązuje trójstopniowy podział 
samorządu terytorialnego.

Powierzenie części kompetencji w zakresie zwalczania narkomanii gminie należy 
ocenić pozytywnie. Stworzenie jednego programu, który objąłby zasięgiem stosowania 
cały kraj, bądź grupy programów, które objęłyby rejon funkcjonowania jednej albo 
kilku jednostek samorządu terytorialnego nie przyniosłoby oczekiwanych skutków. 
Rozpoznanie bieżących problemów wynikających z używania narkotyków na terenie 
całego kraju wymagałoby od administracji państwowej na szczeblu centralnym znacz-
nych nakładów sił i środków. Co więcej, z uwagi na dynamikę problemu nakłady te 
musiały by być stałe. Znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być regulacja 
wprowadzona przez ustawodawcę, polegająca na aktywizacji w tym zakresie gminy. 
Działania na szczeblu gminy są podejmowane przez osoby, które mają najbardziej 
bezpośrednią styczność z problemami gminy, w tym problemem narkomanii, a od-

19 A. Krasnowolski, Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej, Warszawa 2012, s. 3.
20 Ibidem, s. 3.
21 Ibidem, s. 8.
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powiedzialność za ewentualne niepowodzenie nie może być przerzucona jedynie na 
działania administracji rządowej.

Zakończenie 
Na gruncie obecnego stanu prawnego gmina jest jednym z najważniejszych ogniw 

w polskim systemie zwalczania narkomanii. Realizuje ona zadania z zakresu pro-
filaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Nałożenie takiego prawa, 
a zarazem obowiązku na podstawową jednostkę samorządu terytorialnego oznacza 
zapewnienie im narzędzi służących do zwalczania problemu, który może być rozpo-
znany w sposób najskuteczniejszy przez społeczności tych jednostek. Niekiedy uprawa 
konopii może odnieść jednak pozytywny skutek, dlatego organ gminy jest uprawniony 
do wydawania zezwoleń na prowadzenie upraw oraz ich nadzór.

Między Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Pro-
gramem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych występują istotne 
podobieństwa. Widoczne są one na gruncie Gminnej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych. Ustawodawca zdecydował się również na ich wzajemne powiązanie 
finansowe. Efektem tych działań jest zachęcenie gmin do kompleksowego zwalczania 
obu problemów. Na zakończenie należy stwierdzić, że dobrze zaplanowane działania 
gminy mogą skutecznie zniwelować problem narkomanii. Osiągnięcie takiego efektu 
nie jest możliwe bez udziału tej jednostki samorządu terytorialnego.
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Rozdział 15  
Zmiany w rocie ślubowania  

w organach jednostek samorządu terytorialnego  
jako wyraz ewolucji wartości

Changes to the oath rota in the bodies of local government units  
as an expression of the evolution of values

Daniel Zero1

Streszczenie
Każdy radny przed objęciem mandatu jest zobowiązany do złożenia ślubowania o określonej 

w ustawie treści. Pojawia się jednak pytanie związane ze znaczeniem słowa „ślubować”. Zgodnie 
z definicją słownikową termin ten oznacza: „zobowiązać się, zobowiązywać się uroczyście do czegoś; 
złożyć, składać przysięgę” lub „składać uroczyste przyrzeczenie, obiecywać co uroczyście”. W pol-
skim systemie prawnym próżno szukać legalnej definicji słowa „ślubować”. Akt złożenia ślubowania 
częściej traktowany jest jako formalny element objęcia mandatu niż jako źródło aksjologicznych 
obowiązków związanych z jego wykonywaniem. Doktryna coraz częściej wskazuje jednak na po-
trzebę badania aksjologicznych podstaw działania administracji publicznej. Rota ślubowania, choć 
treściowo bardzo skromna, to w zależności od rodzaju mandatu nacechowana jest pewną aksjolo-
gią. Modyfikacje w treści przyrzeczenia obrazują ewolucję wartości w etosie samorządowca. Swój 
wyraz w ślubowaniu mają aktualne rozwiązania ustrojowe oraz dominująca doktryna i elementy 
światopoglądu społeczeństwa. Szczególnym tego wyrazem jest treść roty radnych gminy. Pierwotne 
brzmienie ustawy samorządowej z dnia 8 marca 1990 roku w ogóle nie zawierało treści przyrzecze-
nia. Kiedy dwa miesiące później zdecydowano o uregulowaniu tej kwestii, było wiele nawiązań do 
wartości z okresu PRL. Obecnie uwidacznia się w pierwszej kolejności obowiązek dbania o szeroko 
pojęte dobro gminy. W niniejszym artykule wskazano również na pewne postulaty de lege ferenda. 
Wydaje się, że treść roty w organach stanowiących powinna ulec pewnym modyfikacjom w celu 
nadania wyrażanym wartościom doniosłości faktycznej. W organach wykonawczych w powiecie 

1 Student na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  
ORCID: 0000-0002-9229-5445.
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i województwie samorządowym należałoby natomiast rozważyć wprowadzenie ustawowego obo-
wiązku złożenia ślubowania.

Słowa kluczowe: ślubowanie, aksjologia, samorząd terytorialny, organy jednostek samorządu 
terytorialnego.

Summary
Before taking up the mandate, every councilor is obliged to take an oath with the content speci-

fied in the act. However, a question arises related to the meaning of the word ,,to vow”. According to 
the dictionary definition, the term means: “to commit, to solemnly commit to something; make, take 
an oath ,,or” make a solemn oath, promise something solemnly. ,,There is no legal definition of the 
word ,,to vow” in the Polish legal system. The act of taking the oath is more often treated as a formal 
element of taking the mandate than as a source of axiological obligations related to its performance. 
The doctrine, however, more and more often indicates the need to study the axiological foundations 
of public administration. The rota of the oath, although very modest in content, is characterized by 
a certain axiology depending on the type of mandate. Modifications to the content of the promise il-
lustrate the evolution of values in the ethos of the local government. Current political solutions as well 
as the dominant doctrine and elements of the world view of society are expressed in the oath. A special 
expression of this is the content of the rota of the commune councilors. The original wording of the local 
government act of March 8, 1990 did not contain the content of the promise at all. When two months 
later it was decided to regulate this issue, there were many references to values from the communist 
period. At present, the obligation to care for the broadly understood good of the commune is visible in 
the first place. This article also indicates some de lege ferenda postulates. It seems that the content of 
the rota in decision-making organs should undergo some modifications in order to give the expressed 
values actual significance. In the executive bodies in the poviat and self-government voivodeship, the 
introduction of a statutory obligation to take the oath should be considered.

Keywords: oath, axiology, local government, bodies of local government units.

Wstęp
W filozofii prawa, która traktowana jest jako część metafizyki, toczy się obecnie 

wiele istotnych sporów. Jeden z nich dotyczy roli i miejsca wartości w prawie. Dyskurs 
nad tym zagadnieniem wyłonił w filozofii dwa kluczowe stanowiska: koncepcję pra-
wa natury oraz koncepcję pozytywizmu prawniczego. Zgodnie z pierwszym stanowi-
skiem nie można uzasadniać obowiązywania prawa bez oparcia go o wartości wyższe-
go rzędu niż prawo pozytywne. Prawo to czerpie swą moc obowiązującą z moralności. 
Stanowiący antytezę teorii prawa natury pozytywizm prawniczy uznaje z kolei, że 
neutralne, czysto faktyczne uzasadnienie, jest jednak możliwe. Zdaniem zwolenni-
ków drugiej teorii prawo i moralność, to dwie odrębne podstawy obowiązywania. 
Jednak nawet pozytywiści dostrzegają ważką rolę aksjologii2. W strukturze dyskursu 
prawniczego, gdzie pojawia się argument z prawa natury, zakłada się istnienie dwóch 
porządków prawnych: prawo naturalne (wyższe) i prawo pozytywne (niższe). Prawo 

2 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000, s. 148–154.
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wyższe w kontekście samorządu terytorialnego uzasadnione jest naturą człowieka, 
istotą społeczeństwa czy historią, co wskazane zostanie w dalszej części artykułu.

Wartości, które uzyskiwały dominującą rolę w funkcjonującym systemie prawnym, 
odzwierciedlone były i są m.in. w konkretnych przepisach lub ogólnie obowiązujących 
normach prawnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie roli, jaką spełnia 
ślubowanie w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz ukazanie ewolucji 
aksjologii, która znalazła swój wyraz w zmiennym brzmieniu rot ślubowania.

Na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia ślubowania radnych, wójtów, a nawet 
prezydenta lub posłów czy senatorów, z reguły jest pomijana w podręcznikach aka-
demickich. Jeśli omawiane zagadnienie się pojawia, to tylko w formie szczątkowej 
jako kilkuzdaniowa ciekawostka. Akt złożenia ślubowania jest częściej traktowany 
jako formalny element objęcia mandatu niż jako źródło aksjologicznych obowiązków 
związanych z wykonywaniem mandatu. Doktryna jednak coraz częściej wskazuje wła-
śnie na potrzebę badania aksjologicznych podstaw działania administracji publicznej3. 

1 . Zakres pojęciowy słowa „ślubować”
Każdy radny przed objęciem swojego mandatu jest zobowiązany do złożenia ślu-

bowania o określonej w ustawie treści. Podobny obowiązek nałożony jest również na 
inne osoby, które uzyskują mandat w drodze wyborów powszechnych. Dotyczy to 
posłów i senatorów, a także Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 130 Konstytucji RP4) 
oraz osób wybranych na stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta (art. 29a 
ustawy o samorządzie gminnym5). Obowiązek ten wprowadzają także liczne przepisy 
ustaw szczególnych, które dotyczą np. osób powoływanych na stanowisko sędziego 
lub prokuratora, przystępujących do wykonywania zawodu adwokata, przyjętych 
na studia czy wreszcie pracowników samorządowych6. Pojawia się jednak pytanie 
związane z pojęciem słowa „ślubować”. Zgodnie z definicją słownikową – w inte-
resującym nas tu zakresie – słowo to oznacza: „zobowiązać się, zobowiązywać się 
uroczyście do czegoś; złożyć, składać przysięgę”7 lub „składać uroczyste przyrzecze-

3 Por. R. Budzisz, Ślubowanie radnych i wójta jako źródło wartości w działaniu organów samorządowych, 
[w:] Aksjologia prawa administracyjnego, (red.) J. Zimmermann, t. I, Warszawa 2017, s. 703.

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm., dalej u.s.g.
6 Cz. Martysz, Komentarz do art. 23a, op. cit. [data dostępu: 07.01.2021].
7 Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. III, wyd. 6, Warszawa 1981, s. 448; Uniwersalny słow-

nik języka polskiego, (red.) S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2003, s. 718.
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nie, obiecywać co uroczyście”8. Zarówno w ustawach samorządowych, tj. w u.s.g., 
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym9 oraz ustawie z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa10, jak i w innych ustawach, próżno 
szukać legalnej definicji ślubowania. W doktrynie przyjmuje się z kolei, że ślubo-
wanie radnych to składana publiczne indywidualna deklaracja należytego (godnego, 
rzetelnego, sumiennego i uczciwego) sprawowania swoich obowiązków11, natomiast 
ślubowanie wójta gminy to solenne oświadczenie, o ustawowo określonej rocie, skła-
dane w prawem przewidzianym trybie, mocą którego zobowiązuje się on wobec rady 
gminy do należytego pełnienia obejmowanego urzędu12. Próby zdefiniowania terminu 
„ślubowanie” można znaleźć również w orzecznictwie. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Białymstoku uznał np., że „ślubowanie radnego to oświadczenie wiedzy i woli 
zainteresowanego, z którego wynika, że znane mu są obowiązki związane z funkcją 
radnego i że wykonania tych obowiązków się podejmuje13”.

Chociaż treść poszczególnych ślubowań, nawet przeznaczonych dla radnych w po-
szczególnych jednostkach samorządu terytorialnego znacznie się różni, to jednak skła-
dane są one w tym samym celu. Ślubowanie jest więc uroczystym przyrzeczeniem 
(przysięgą), a jednocześnie zobowiązaniem do postępowania zgodnego z jego treścią. 
Dopiero po złożeniu ślubowania dana osoba nabywa pełnię praw i obowiązków zwią-
zanych z pełnioną funkcją czy wykonywanym zawodem14. 

2 . Normatywne znaczenie ślubowania
Zanim omówiona zostanie aksjologia zawarta w rotach ślubowania i jej ewolucja, 

zasygnalizować należy normatywne znaczenie ślubowania. W ujęciu pozytywistycz-
nym nie wystarczy bowiem, że w danym przepisie zawarte są wartości. Niezbędne 
jest również wskazanie, czy istnieje prawny obowiązek przestrzegania tegoż przepi-
su. W związku ze zobowiązaniem parlamentarzysty do takiego sprawowania man-

8 Mały słownik języka polskiego, (red.) S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1968, s. 812. 
Podobnie Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, (red.) H. Zgółkowa, t. 42, Poznań 2003, s. 85: 
„zobowiązywać się uroczyście do czegoś, składać przyrzeczenie wykonania czegoś”.

9 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm., dalej u.s.p.
10 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm., dalej: u.s.w.
11 B. Jaworska-Dębska, Ślubowanie radnego, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, 

Cz. 1: Ustrój, (red.) M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2010, s. 229–230.
12 G. Maroń, Instytucja ślubowania wójta w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2014, 

nr 7–8, s. 129.
13 Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2007 r., II SA/Bk 160/07, LEX nr 1024396.
14 Cz. Martysz, Komentarz do art. 23a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, (red.) B. Dol-

nicki, Warszawa 2018, Lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].
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datu parlamentarnego, które będzie zgodne z rotą ślubowania, a przede wszystkim 
zaniechania działań sprzecznych z wartościami i zasadami wymienionymi w rocie 
ślubowania, Sąd Najwyższy na kanwie regulacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora15 wyraził następujące stanowisko: „Powoływanie 
się w skardze kasacyjnej na art. 2 ust. 2 ustawy oraz art. 104 ustawy w związku z art. 
108 Konstytucji, jako na źródła objętego immunitetem obowiązku pozwanego jako 
senatora dbania o dobro państwa, nie jest uzasadnione. Przepisy te zawierają tekst 
ślubowania senatora i nie mają charakteru normatywnego, a więc nie mogą być źró-
dłem praw i obowiązków senatora, które precyzują przepisy rozdziału 3 i 4 ustawy”16. 
K. Grajewski twierdzenie to poddał słusznej krytyce. Uznał on, iż pogląd ten jest zbyt 
daleko idący. O ile można zgodzić się ze stwierdzeniem, że sama rota ślubowania nie 
jest samoistną podstawą do określenia katalogu obowiązków i uprawnień parlamen-
tarzysty (a więc, że samodzielnie nie wyznacza tych płaszczyzn działalności deputo-
wanego, które wchodzą w zakres sprawowania mandatu parlamentarnego), o tyle tezy 
o nienormatywnym charakterze konstytucyjnych i ustawowych norm zawierających 
rotę ślubowania nie da się obronić. Aspekt płaszczyzny prawnej ślubowania parlamen-
tarnego jest zdaniem K. Grajewskiego związany przede wszystkim z ust. 3 art. 2, który 
z niezłożeniem ślubowania wiąże prawną sankcję w postaci wygaśnięcia mandatu. 
Podobnie jest w przypadku uchylania się od złożenia ślubowania (ust. 4). Wskazane 
przepisy ustanawiają zatem obowiązek złożenia ślubowania przez nowo wybranego 
parlamentarzystę, a jego niewykonanie skutkuje utratą mandatu. Warto podkreślić, 
że jest to obowiązek konstytucyjny i parlamentarzysta w żadnych okolicznościach nie 
może się uchylić od jego wypełnienia17. Powyższe rozważania można analogicznie 
przenieść na grunt przepisów ustaw samorządowych. Chociaż z brzmienia rot ślubo-
wania nie wynikają samoistne obowiązki radnego lub wójta, za których niewykonanie 
można byłoby pociągnąć osobę do odpowiedzialności, to jednak wartości określone 
w rocie ślubowania powinny mieć bezpośrednie przełożenie na sposób wykonywania 
obowiązków przez radnych oraz organ wykonawczy gminy.

Radny ma prawny obowiązek przestrzegać treści złożonego ślubowania. W przy-
padku odmiennej interpretacji zakładającej prawny obowiązek złożenia ślubowania, 
ale już bez prawnego obowiązku postępowania zgodnie z rotą ślubowania, doprowa-
dzono by do naruszenia podstawowych zasad wykładni prawa, a sama instytucja i jej 
istota zostałyby zdeprecjonowane do ceremonialnego „ozdobnika”. G. Maroń słusznie 
uprzedza przez zawężaniem ślubowania do czynności wyłącznie pro forma. W sensie 
statusu kategorialnego złożenie ślubowania jest – jak twierdzi – prawnie doniosłą 

15 T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 31/07, LEX nr 278807.
17 K. Grajewski, Komentarz do art. 2, [w:] J. Stelina, P. J. Uziębło, K. Grajewski, Komentarz do ustawy 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014, Lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].
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czynnością konwencjonalną o charakterze aktu performatywnego. Najważniejszym 
skutkiem złożenia ślubowania jest zaciągnięcie zobowiązania należytego wykony-
wania mandatu. Już samo zdecydowanie się na kandydowanie w wyborach zakłada 
wstępną gotowość do odpowiedniego wykonywania praw i obowiązków. Moment 
złożenia ślubowania jest formą uzewnętrznienia tej gotowości18.

Ponadto należy pamiętać, że częścią systemu prawnego są także przepisy niedo-
skonałe (leges imperfectae), a więc takie normy, dla których w systemie prawnym 
nie przewidziano sankcji. Zawarte w nich wzory zachowania mają sankcje w innych 
systemach normatywnych: w zbiorze norm moralnych, religijnych i obyczajowych19. 
W przypadku przepisów dotyczących ślubowania, to przestrzeganie złożonych de-
klaracji egzekwowane jest przez społeczność lokalną, bowiem to ona jest adresatem 
tego aktu w przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego20. Ergo, błędne 
jest stwierdzenie, iż prawny obowiązek przestrzegania roty ślubowania nie istnieje. 

Dzień złożenia ślubowania przez radnego wyznacza termin wywiązania się przez 
niego z kilku innych obowiązków. Przykładowo, radny w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia ślubowania musi złożyć pierwsze oświadczenie majątkowe (art. 24h ust. 4 u.s.g., 
art. 25c ust. 4 u.s.p. i art. 27c ust. 4 u.s.w.). Z kolei w ciągu trzech miesięcy, liczonych 
również od dnia złożenia ślubowania, radny powinien zaprzestać prowadzenia usta-
wowo wymienionych rodzajów działalności gospodarczej pod rygorem wygaśnięcia 
jego mandatu oraz zrzec się, również ustawowo wskazanych, stanowisk lub funkcji 
(art. 24f u.s.g., 25b u.s.p., art. 27b u.s.w.) objętych regułą incompatibilitas21.

3 . Roty ślubowania w radach narodowych w okresie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej

W celu kompletnego ujęcia omawianej problematyki i przedstawienia pełnego 
obrazu ewolucji wartości na przykładzie rot ślubowania, przedmiotem niniejszych 
rozważań będą akty normatywne obowiązujące również w czasach Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej. 

Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 roku w sprawie ślubowania rad-
nych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz 

18 G. Maroń, Instytucja ślubowania radnego jednostki samorządu terytorialnego w polskim porządku 
prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 11, s. 66. 

19 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Warszawa 2017, s. 119.
20 K. Wlaźlak, Komentarz do art. 23a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, (red.) P. Chmiel-

nicki, Warszawa 2013, Lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].
21 G. Maroń, Instytucja ślubowania radnego…, op. cit., s. 68
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rad narodowych osiedli22 zawierała następującą treść brzmienia roty: „Ślubuję uroczy-
ście, jako radny wojewódzkiej (powiatowej/miejskiej/dzielnicowej) rady narodowej, 
pracować dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, troszczyć się o sprawy ludu 
pracującego miast i wsi, przyczyniając się ze wszech miar do umacniania więzi władzy 
państwowej z ludem pracującym nie szczędzić swych sił dla jak najlepszego wyko-
nywania zadań wojewódzkiej (powiatowej/miejskiej/dzielnicowej) rady narodowej”. 
Na pierwszym miejscu w tej rocie było państwo – Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
a przede wszystkim reprezentująca ją władza. Istotna była więź władzy państwowej 
ze społeczeństwem, czyli de facto podporządkowanie się społeczeństwa. Poza tym 
w treści roty znalazły się elementy uznawanej wtedy doktryny, w postaci priorytetowej 
pozycji ludu pracującego miast i wsi. Podporządkowanie radnych wyłącznie interesom 
państwa, a nie lokalnej społeczności, wynikało również z prostej zależności. Wybory 
do rad narodowych nie były demokratyczne. Wynik był z góry znany23. Głosowano 
na jedną listę24. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 25 września 1954 roku – Ordynacja 
wyborcza do rad narodowych25 prawo zgłaszania kandydatów na członków rad na-
rodowych przysługiwało wyłącznie organizacjom politycznym, zawodowym i spół-
dzielczym, Związkowi Samopomocy Chłopskiej, Związkowi Młodzieży Polskiej, jak 
również innym masowym organizacjom społecznym ludu pracującego. To wszystko 
przyczyniało się do tego, że wybrani przedstawiciele mieli być wierni przede wszyst-
kim tym, którym zawdzięczali uzyskane stanowisko. 

Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych26 wprowadziła nową 
rotę ślubowania. Odtąd brzmiała ona: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla 
dobra narodu polskiego i pogłębiać jego jedność, przyczyniać się do umacniania więzi 
władzy państwowej z ludem pracującym, troszczyć się o jego sprawy, nie szczędzić 
swoich sił dla wykonania zadań rady narodowej”27. Pierwszoplanowa rola państwa 
i władzy zastąpiona została przez naród polski. Był to pewien kamuflaż, który miał 
sugerować wartość dobra narodu stojącą hierarchicznie wyżej niż dobro organów 
władzy państwowej. Jednak w dalszym ciągu kluczową pozycję zajmowała więź spo-
łeczeństwa, a właściwie ludu pracującego z państwem. Po raz kolejny w rocie znalazła 

22 M.P. nr 118, poz. 1659.
23 Historia jednej kampanii: Jak wyglądały wybory do rad narodowych 56 lat temu, https://www.dzien-

nikwschodni.pl/lubelskie/historia-jednej-kampanii-jak-wygladaly-wybory-do-rad-narodowych-56-
lat-temu,n,1000121673.html [data dostępu: 07.01.2021].

24 J. Szarek, Kalendarium, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/artykul/73921-Kalendarium.html [data 
dostępu: 07.01.2021].

25 Dz. U. nr 43, poz. 193.
26 Dz. U. nr 5, poz. 16.
27 W tekście pierwotnym był to art. 44 ust. 1. W kolejnych tekstach jednolitych zmieniano numerację 

artykułu, lecz treść roty ślubowania nie została zmieniona. W ostatnim t.j. opublikowanym w Dz. U. 
z 1975 r. nr 26, poz. 139 przywołana rota była zawarta w art. 38 ust. 1.
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swój wyraz doktryna marksistowsko-leninowska i podkreślenie roli ludu pracującego, 
który tworzyła wspólnota ludzi żyjących z pracy społecznie użytecznej i nie wyzysku-
jących innych, zorganizowanych w państwo28.

Kolejna zmiana tekstu roty nastąpiła ustawą z dnia 20 lipca 1983 roku o syste-
mie rad narodowych i samorządu terytorialnego29, która nadawała jej następujące 
brzmienie: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra Narodu Polskiego 
i jego jedności, stać na straży konstytucyjnego ustroju i praw Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, działać zgodnie z interesami socjalistycznego państwa, przyczyniać się do 
umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracującym, godnie i rzetelnie repre-
zentować moich wyborców, troszczyć się o ich sprawy, nie szczędzić sił dla wykonania 
zadań rady narodowej”30.W tekście zauważyć można pojawienie się nowych wartości 
oraz gratyfikację innych. Przykładowo wyrażenie „Naród Polski” zostało tym razem 
napisane wielkimi literami. Prima facie była to zmiana estetyczna lub ortograficzna. 
Jednak można dostrzegać w tym również pewien głębszy sens. W słowach „stać na 
straży konstytucyjnego ustroju i praw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” doszukać 
się można koncepcji rządów prawa, która oznaczała, że państwo działa za pośrednic-
twem swoich organów na podstawie norm prawnych i tylko w ich granicach. De facto 
do roku 1989 pojęcia „praworządności” i „państwa prawnego” były silnie związane 
z politycznymi założeniami państwa socjalistycznego. W tym kontekście raczej funk-
cjonował wariant idei rządów prawa jako rządów poprzez prawo (rule by law)31. Jako 
nową wartość wskazano dobro osób wybierających kandydata, co znalazło swój wyraz 
w słowach: „godnie i rzetelnie reprezentować moich wyborców, troszczyć się o ich 
sprawy”. Mowa była więc nie o wszystkich członkach społeczności lokalnej, a wyłącz-
nie o wyborcach danej osoby. Aby mieć pogląd na ówczesną sytuację i okoliczności 
towarzyszące, należy mieć na uwadze, że w chwili uchwalenia ustawy z 1983 r., obo-
wiązywała ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych32.W myśl art. 39 ustawy z 1976 r. kan-
dydatów na radnych zgłaszały organizacje polityczne, zawodowe i spółdzielcze oraz 
inne masowe organizacje społeczne ludu pracującego, realizujące wspólny program 

28 Por. W. Zamkowski, Pojęcie ludu pracującego w konstytucji PRL, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” 1965, nr 2, s. 25–43.

29 Dz. U. z 1983 r. nr 41, poz. 185.
30 W tekście pierwotnym był to art. 77 ust. 1, natomiast w t.j. opublikowanym w Dz. U. z 1988 r. nr 26, 

poz. 183 – art. 75 ust. 1.
31 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, op. cit., s. 71.
32 Dz.U. 1976 nr 2 poz. 15.
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Frontu Jedności Narodu33. Ponadto listy kandydatów na radnych ustalane były przez 
odpowiednie komitety Frontu Jedności Narodu (art. 40 ust. 1 ustawy). Kandydata-
mi więc mogły zostać wyłącznie osoby popierane przez władzę państwową. Wybrani 
radni mieli dbać więc o interesy elektoratu wspierającego istniejący porządek władzy. 

4 . Roty ślubowania członków organów stanowiącego 
samorządu terytorialnego 

Nowelą konstytucyjną z 8 marca 1990 roku34 przywrócono samorząd terytorial-
ny, choć tylko na szczeblu gminnym. Ustawa zmieniła tytuł rozdziału 6, nadając mu 
brzmienie: „Samorząd terytorialny” oraz znowelizowała szereg artykułów, np. art. 43 
statuujący samorząd terytorialny jako podstawową formę organizacji życia publicz-
nego w gminie. Ust. 2 stanowił zaś: „Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby społeczno-
ści lokalnej”. Z tego okresu pochodzą również pierwsze ustawowe regulacje prawne 
ustroju samorządu. Od procesów transformacji ustrojowej obraz samorządu uległ 
istotnemu przeobrażeniu. Ustawodawca zdecydował się na rozbudowę samorządu 
lokalnego również na szczebel ponadgminny. Wprowadzono obowiązujący do dziś 
trójszczeblowy podział terytorialny (gmina – powiat – województwo), co znalazło 
swój wyraz w kolejno przyjmowanych ustawach: ustawie z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym, istotnie zmienionej w 1998 roku; ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym; ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o sa-
morządzie województwa; ustawie z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą 
ustrojową państwa (tzw. „II ustawie kompetencyjnej”) 35.

W pierwotnym tekście ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorial-
nym36 (później zatytułowanej: o samorządzie gminnym) nie przewidziano instytucji 
ślubowania radnych. Był to jedyny taki na przypadek na przestrzeni lat. Ustawodawca 
uznał jednak już po dwóch miesiącach, że właśnie taki akt powinien poprzedzać wy-
konywanie mandatu radnych. Tekst pierwotny pochodzi z dnia 8 marca 1990 roku, 
a dodanie ślubowania nastąpiło ustawą z dnia 18 maja 1990 roku o zmianie ustawy 

33 Front Jedności Narodu (FJN), do 1956 r. pod nazwą Front Narodowy, instytucja społ.-polit., utwo-
rzona w 1952 r., obejmująca partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, pod-
porządkowana PZPR i realizująca jej cele polityczne; uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do 
Sejmu i rad narodowych (prezentował jedyne listy kandydatów), w 1983 r. FJN został rozwiązany. En-
cyklopedia PWN – wydanie internetowe [online], https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3902882 [data 
dostępu: 07.01.2021].

34 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 16, poz. 94).
35 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018, s. 342–343.
36 Dz. U. nr 16, poz. 95.
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o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw37. Można się zastanawiać, czy usta-
wodawca zapomniał o uregulowaniu tej kwestii, czy też raczej chciał zerwać z dotych-
czasową tradycją. Założenie istnienia racjonalnego ustawodawcy wyklucza pierwszą 
opcję. Natomiast fakt natychmiastowego znowelizowania ustawy i uregulowania tej 
kwestii przeczy drugiej możliwości. Nowelizacja weszła w życie wraz z całą ustawą 
dnia 27 maja 1990 roku.

W wyniku omawianej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzo-
no do systemu prawnego art. 23a, który dotyczy ślubowania radnego. Wyrażono 
w przepisie treść roty, która brzmi: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla do-
bra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy 
i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się 
o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy”. W przeciwieństwie 
do poprzednich rot ślubowań, w tej po raz pierwszy priorytet uzyskuje dobro gminy. 
Jest to pojęcie nieostre. Warte uwagi są rozważania na ten temat Z. Duniewskiej38. 
Abstrahując tu od szerszej analizy tego pojęcia, stwierdzić można, że dobro gminy to 
konsensus całej wspólnoty przedstawiający interes społeczny (publiczny), który jest 
zgodny również z interesami poszczególnych członków lokalnej społeczności. „Dzia-
łanie zgodne z prawem” jest wyrazem legalizmu – zasady prawnej, która miała być 
urzeczywistniana w postkomunistycznej Polsce. Nie tylko dla prawników, ale również 
dla zwykłych obywateli, praworządność była wartością, która musiała znaleźć wyraz 
w wielu aktach normatywnych. Analizując ostatnie słowa roty można dostrzec podo-
bieństwo z uregulowaniami zawartymi ustawie z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie 
rad narodowych i samorządu terytorialnego. Zarówno w akcie normatywnym z 1983 
roku, jak i w ustawie samorządowej z 1990 roku funkcjonowała rota, w której radny 
zobowiązywał się godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się 
o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań. O ile takie sformułowanie 
miało swoje uzasadnienie w latach 80-tych, o czym mowa była wyżej, to już w usta-
wie samorządowej wydaje się być ono nieuzasadnione. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
o samorządzie terytorialnym w brzmieniu pierwotnym, mieszkańcy gminy tworzą 
z mocy prawa wspólnotę samorządową. Skoro więc radny zobowiązywał się praco-
wać dla dobra i pomyślności gminy, to powinien on również rzetelnie reprezentować 
i troszczyć się o sprawy wszystkich mieszkańców, a nie tylko części lokalnej społecz-
ności. Jednakże nie można zapominać o obowiązującym wówczas brzmieniu art. 23 
ustawy o samorządzie terytorialnym, który w ust. 1 stanowił: „Radny reprezentuje 
wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje 
zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”. Mimo pewnych 

37 Dz.U. nr 34, poz. 199 z późn. zm.
38 Z. Duniewska, Z rozważań nad dobrem gminy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. XCVIII, 

s. 31–47.
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sprzeczności w samej rocie, odnoszących się do tego, na czyją rzecz powinien praco-
wać radny, to dominuje wersja reprezentowania wyłącznie wyborców. Widać więc, że 
pewne wartości z okresu PRL jeszcze funkcjonowały nawet po reformie ustrojowej. 

Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, 
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej 
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw39, wprowadzono możliwość 
dodania w rocie przysięgi radnego zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Zdanie to nie 
miało i nie ma w dalszym ciągu charakteru obowiązkowego, zatem zarówno jego 
wypowiedzenie, jak i pominięcie w treści ślubowania nie rodzi żadnych skutków 
prawnych. Jak słusznie zauważa G. Maroń, fakultatywność inwokacji jest optymal-
nym rozwiązaniem responsywnym wobec oczekiwań osób wierzących, pragnących 
przywołać pomoc Boga w dochowaniu zaciąganych zobowiązań, jak i szanującym 
światopogląd ateistyczny czy agnostyczny innych radnych, względnie niezmuszają-
cym osób wierzących do publicznego uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych 
podczas ceremonii ślubowania40. Gdyby jednak pozbawić radnego możliwości odwo-
łania się do Boga w ramach składanego ślubowania, należałoby stwierdzić nieważność 
ślubowania, które ma określoną formę i treść, gdyby radny zdecydował się mimo to 
zakończyć rotę inwokacją. Byłoby to również niezgodne z wolnością sumienia i religii. 
W ten sposób zdecydowano się uszanować wartość, jaką jest zróżnicowanie światopo-
glądowe w społeczeństwie. Dla wierzących możliwość odwołania się do Boga ma istot-
ne znaczenie, tym bardziej, że w społeczeństwie polskim religia zajmuje zaszczytne 
miejsce. Wpływ na taką nowelizację miały m.in. uregulowania zawarte w Konstytucji 
RP z 1997 roku. Przeips art. 53 Konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi wolność 
sumienia i religii oraz konsekwencje z tym związane. W rzeczywistości nowelizacja ta 
nie tyle ukonstytuowała prawo radnego do odwołania się do Boga, lecz eksplikatywnie 
potwierdziła wspomniane prawo.

Zupełnie nowe brzmienie nadała rocie ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bez-
pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta41. Zgodnie ze znoweli-
zowanym art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” do czego 
mogą dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Przytoczona treść roty ślubowania obo-
wiązuje również obecnie. Rota określa trzy główne zasady, którymi radny powinien 

39 Dz. U. nr 45, poz. 497.
40 G. Maroń, Instytucja ślubowania wójta w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2014, 

nr 7–8, s. 130–131.
41 Dz. U. nr 113, poz. 984.
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się kierować przy wykonywaniu powierzonego mu przez wyborców mandatu. Są to 
zobowiązania: 

1. dochowania wierności Konstytucji i prawu (czyli ustawodawstwu zwykłemu) 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania mandatu (wykonywania obo-
wiązków radnego gminy);

3. kierowania się przy tym dobrem gminy oraz jej mieszkańców42. 

W pierwszej kolejności wymieniona jest wierność Konstytucji i prawu, co oznacza 
coś więcej niż wyłącznie wyrażenie zasady legalizmu. Słowo „wierność” obejmuje bo-
wiem szerszy zakres niż posłuszeństwo. Słownik definiuje wierność jako „pozostawa-
nie wiernym, dochowywanie wiary komuś, czemuś; oddanie, przywiązanie”43. Radny 
zobowiązuje się wykonywać obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie. Jest to triada war-
tości znanych prawu administracyjnemu. Godność należy rozpatrywać w kontekście 
wykonywanego mandatu, a więc należy ją interpretować jako pełnienie funkcji pu-
blicznej w poczuciu odpowiedzialności i rangi pełnionej funkcji. Rzetelność w wyko-
nywaniu obowiązków można rozumieć jako działanie staranne, sumienne, terminowe, 
zgodne z treścią obowiązków44. Ostatnią wartością jest uczciwość. Rozważania nad 
zasadnością wprowadzenia tego pojęcia w słowa roty wydają się być zbędne. Wydaje 
się, że zakres tego terminu jest zbliżony do słowa „rzetelność”. Słowniki podają na-
stępujące definicje słowa „uczciwy”: „postępujący zgodnie z przyjętymi powszechnie 
normami etycznymi, nie naruszający niczyjej własności, nie oszukujący nikogo”45 lub 
„rzetelny, sumienny w postępowaniu, szanujący cudzą własność, niezdolny do oszu-
stwa; prawy”46. Jest to wartość ściśle powiązana z moralnością danego społeczeństwa. 
Wreszcie radny powinien mieć na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców. 
W przeciwieństwie do poprzednich uregulowań dotyczy to wszystkich mieszkańców, 
a nie wyłącznie pewnej części lokalnej społeczności. Jest to spójne z obowiązkami 
radnego określonymi w art. 23 ust. 1 u.s.g., a zwłaszcza z zasadą kierowania się przez 
radnego dobrem gminnej wspólnoty samorządowej47. Prima facie obecna treść przy-
rzeczenia jest wyraźnie skromniejsza od poprzedniej wersji. Wynika to z usunięcia 

42 A. Szewc, Komentarz do art. 23a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, (red.) G. Jyż, 
Z. Pławecki, A. Szewc, wyd. 4, Warszawa 2012, Lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].

43 Uniwersalny słownik języka polskiego, (red.) S. Dubisz, t. 5, Warszawa 2003, s. 108. Podobnie Praktycz-
ny słownik współczesnej polszczyzny, (red.) H. Zgółkowa, t. 45, Poznań 2004, s. 325: „postawa charak-
teryzująca się potrzebą i chęcią zdobycia czyjegoś zaufania, dochowywanie wiary komuś lub czemuś”.

44 R. Budzisz, Ślubowanie radnych i wójta…, op. cit., s. 707.
45 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, (red.) H. Zgółkowa, t. 43, Poznań 2003, s. 474.
46 Uniwersalny słownik języka polskiego, (red.) S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2003, s. 946.
47 A. Szewc, Komentarz do art. 23a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, op. cit., Lex.pl 

[data dostępu: 07.01.2021].
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z niej zbędnych wyrażeń, jak np. deklaracji zgodności działań radnego z prawem i za-
stąpienie jej wiernością Konstytucji i prawu. Mimo większej lakoniczności, rota jest 
bardziej poprawna stylistycznie i semantycznie. Na przestrzeni 12 lat widać zmianę 
w aksjologii, którą powinni kierować się radni gminy. Dobro gminy oraz wierność 
prawu i Konstytucji stały się tu podstawowymi wartościami.

Powyższa analiza miała na uwadze podstawową jednostkę samorządu terytorial-
nego, jaką jest gmina, lecz w celu omówienia kompletnego obrazu aksjologii w samo-
rządzie należy rozważyć tę kwestię na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Radni 
powiatu oraz radni województwa składają analogicznie brzmiące ślubowanie. Brzmi 
ono: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla po-
myślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”48. Radni województwa odwołują 
się natomiast do wspólnoty samorządowej województwa49. Ze względów oczywistych 
rozważania dla obu poziomów samorządu będą prowadzone łącznie. Omawiana rota 
znacząco różni się od tej, którą składają radni gminy, chociaż i tu wymienione są 
główne zasady, którymi radny powinien kierować się przy wykonywaniu powierzo-
nego mu przez wyborców mandatu. Są to zobowiązania: 

1. rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków wobec Narodu Polskiego; 
jest to kategoria pojęciowo szersza od obowiązków wobec Państwa Polskiego; 

2. strzeżenia suwerenności i interesów Państwa Polskiego; 
3. czynienia wszystkiego dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 

powiatowej i województwa oraz dobra obywateli; 
4. przestrzegania Konstytucji i prawa Rzeczypospolitej Polskiej; 
5. godnego rzetelnego i uczciwego sprawowania mandatu (wykonywania obowiąz-

ków radnego gminy)50. 

Nie pojawia się tu omawiana wcześniej triada wartości, a tylko jej wersja ograni-
czona do rzetelności i sumienności. Niejasne jest, dlaczego w tym przypadku zrezy-
gnowano z bardzo ważnej wartości, jaką jest „uczciwość”. Radni w pierwszej kolejno-
ści powinni strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny. Jest to sformułowanie patetyczne i raczej nie przystające do 
praw, jakie radnym przysługują. Wydaje się, ze kolejność wymienionych wartości, tj. 
w pierwszym rzędzie dobro Ojczyzny, a dopiero później wspólnoty samorządowej, 
nie jest przypadkowa i również w ten sposób swoje decyzje powinni podejmować 

48 Art. 20 ust. 1u.s.p.
49 Art. 22 ust. 1u.s.w.
50 A. Szewc, Komentarz do art. 22, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008, 

Lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].
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radni. Dopiero na końcu radni zobowiązują się przestrzegać Konstytucji i innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej – co oznacza, że spoczywa na nich mniejszy obowiązek niż 
na radnych gminy, którzy powinni nie tylko przestrzegać tych wartości, ale również 
być im wiernym. W doktrynie wskazuje się, że inna niż w przypadku radnych gminy 
formuła ślubowania wynika z odmiennego zakresu zadań powiatu czy wojewódz-
twa51. Słusznie jednak zauważa R. Budzisz, że należy mieć na uwadze konstytucyj-
ną zasadę pomocniczości, która leży u podstaw samorządu terytorialnego52. Istotą 
zasady pomocniczości jest racjonalny podział władzy – od dołu do góry. Jest ona 
przeciwna wszelkim formom kolektywizmu53. Chcąc być wiernym założeniu racjo-
nalnego ustawodawcy, można jak G. Maroń odwołanie się do „Narodu Polskiego” 
starać się tłumaczyć jako rezultat przeświadczenia prawodawcy, że interes wspólnot 
lokalnych (regionalnych) składa się na interes ogólnospołeczny, a tym samym dobro 
poszczególnych wspólnot samorządowych finalnie prowadzi do pomyślności całego 
narodu, a nie konkuruje z interesem ogólnonarodowym54. Takie ujęcie byłoby rów-
nież zgodne ze wspomnianą wcześniej zasadą pomocniczości. Choć sformułowane 
w rocie deklaracje są bardzo doniosłe, to pozostają oderwane od lokalnego charakteru 
organów samorządowych. Organy te nie posiadają odpowiednich instrumentów, aby 
móc realizować wartości w kształcie ujętym w rocie. Brak korelacji między złożoną 
deklaracją a praktyczną możliwością jej przestrzegania pozbawia ślubowania donio-
słości. Brzmienie roty na poziomie powiatu i województwa jest niemal identyczne, 
jakie składa poseł55 i senator56. u.s.p. i u.s.w. oraz ustawa o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora powstały w zbliżonym okresie, co wskazywać miałoby na fakt funk-
cjonowania w systemie prawnym tożsamych wartości. Jednak ustawodawca regulując 
brzmienie rot radnych powiatu i województwa dokonał nieudanej próby nawiązania 

51 Por. S. Płażek, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, (red.) P. Chmielnicki, Warszawa 
2005, art. 20, lex.pl [data dostępu: 07.01.2021].

52 R. Budzisz, Ślubowanie radnych i wójta…, op. cit., s. 708.
53 K. Kułak-Krzysiak, Samorząd gminny w świetle zasady pomocniczości, [w:] Sposoby realizacji zadań 

publicznych, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2017, s. 389.
54 G. Maroń, Instytucja ślubowania radnego…, op. cit., s. 65.
55 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1799) Stanowi, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu poseł składa na posiedze-
niu Sejmu ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny 
i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być 
złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

56 Art. 2 ust. 2 powołanej wyżej ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 
senator składa na posiedzeniu Senatu ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec su-
werenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.
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do treści przyrzeczenia posłów i senatorów57. Regulując tę kwestię powinien był mieć 
na uwadze różnice, jakie występują między samorządem, a organami o charakterze 
ogólnokrajowym. Zakres praw i obowiązków parlamentarzystów i samorządowców 
w znacznej części się nie pokrywa. Podstawowe wartości, którymi powinien kierować 
się obywatel wskazane są w Konstytucji, w rocie zaś wskazane powinny być te, które 
w sposób szczególny determinowałyby działania radnych.

5 . Roty ślubowania członków organów wykonawczych 
samorządu terytorialnego

W pierwotnym tekście ustawy o samorządzie terytorialnym zabrakło również 
roty ślubowania, którą miałby składać wójt, burmistrz, prezydent miasta. Podobnie 
jak w przypadku radnych gminy zmieniła to przywołana już wyżej ustawa z dnia 20 
czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta mia-
sta. Tekst roty zamieszczony w art. 29a ust. 1 u.s.g. brzmi: „Obejmując urząd wójta 
(burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców gminy (miasta)”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Formuła ślubowania zachowała się w niezmienio-
nym kształcie. Podobnie jak w przypadku radnych gminy, zgodnie z zasadą legalizmu, 
wójt zobowiązuje się dochować wierności prawu. Pojawia się jednak pytanie: dlaczego 
w tym przypadku zrezygnowano z odwołania się do Konstytucji? Wartości w syste-
mie prawnym nie mogły ulec zmianie, bowiem roty te zostały wprowadzone tą samą 
ustawą. W ten sposób powstała sytuacja, w której radni gminy w swoich działaniach 
powinni być wierni Konstytucji, a wójt (burmistrz, prezydent miasta) – niekoniecznie. 
Gdyby przyjąć, że wierność prawu swoim zakresem obejmuje wierność Konstytucji, 
to dlaczego dokonano rozróżnienia w przypadku radnych gminy? Kolejne wartości 
wskazane w rocie to dobro publiczne i pomyślność mieszkańców gminy (miasta). 
Wójt powinien więc sprawować urząd w sposób responsywny ze względu na pomyśl-
ność konkretnej gminnej wspólnoty samorządowej oraz bonum publicum. G. Maroń 
wskazuje, że dobra publicznego nie należy zawężać wyłącznie do dobra reprezento-
wanej gminy. Ustawodawca, używając sformułowania „dobro publiczne i pomyślność 
mieszkańców gminy”, a nie np. „dobro publiczne gminy i pomyślność jej mieszkań-
ców”, prawdopodobnie nieprzypadkowo dał wyraz przeświadczeniu, że interes gminy 
składa się na interes całej wspólnoty państwowej, a nie z nim konkuruje58.

57 Por. W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 124.
58 G. Maroń, Instytucja ślubowania wójta…, op. cit., s. 129.
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Trudno doszukać się obowiązku złożenia ślubowania wśród przewodniczących 
i członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim. Brak w tym względzie odpowiedniej normy prawnej. Art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych59 nakładający 
obowiązek złożenia ślubowania na pracowników samorządowych zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, nie 
obejmuje członków wspomnianych zarządów. Brak tego obowiązku związany jest za-
pewne z faktem, iż członkowie i przewodniczący zarządów nie są wybierani w wybo-
rach powszechnych, lecz przez odpowiednio radę powiatu lub sejmik województwa. 
Należałoby się zastanowić nad zasadnością zobowiązania członków organów wyko-
nawczych do złożenia ślubowania przed radą powiatu (sejmikiem województwa). 
W ten sposób osoby te potwierdziłyby swój zamiar respektowania wartości i zasad 
wyrażonych w rocie ślubowania60. Obowiązek złożenia ślubowania tylko przez osoby 
wybrane w wyborach powszechnych może nasuwać myśl, iż akt ten ma wyłącznie 
charakter pokazowy względem wyborców.

Zakończenie
Rota ślubowania, choć treściowo bardzo skromna, to w zależności od rodzaju 

mandatu nacechowana jest pewną aksjologią. Modyfikacje w treści przyrzeczenia 
obrazują ewolucję wartości w etosie samorządowca. Swój wyraz w ślubowaniu mają 
aktualne rozwiązania ustrojowe oraz dominująca doktryna i elementy światopoglądu 
społeczeństwa. Szczególnym tego wyrazem jest treść roty radnych gminy. Pierwotne 
brzmienie ustawy samorządowej w ogóle nie zawierało treści przyrzeczenia. Kiedy 
dwa miesiące później zdecydowano o uregulowaniu tej kwestii, było wiele nawiązań 
do wartości z okresu PRL. Obecnie uwidacznia się w pierwszej kolejności obowiązek 
dbania o szeroko pojęte dobro gminy. W niniejszym artykule wskazano również pew-
ne postulaty de lege ferenda. Treść roty w organach stanowiących powinna ulec pew-
nym modyfikacjom – w celu nadania wyrażanym wartościom doniosłości faktycznej, 
natomiast w organach wykonawczych w powiecie i województwie samorządowym 
należałoby rozważyć wprowadzenie ustawowego obowiązku złożenia ślubowania.

59 Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.
60 R. Budzisz, Ślubowanie radnych i wójta…, op. cit., s. 709.
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Rozdział 16  
Ochrona danych osobowych w telemedycynie  
i przy pracy zdalnej w publicznych zakładach  

opieki zdrowotnej w czasie epidemii COVID-19  
i po jej zakończeniu

Personal data protection in telemedicine and remote work in public health care 
institutions during the COVID-19 epidemic and after its end

Grzegorz Zieliński1

Streszczenie
Epidemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia osób, 

ryzyka związane z bezpośrednim kontaktem z lekarzem, a także zalecenia zachowania dystansu 
społecznego powodują wzrost znaczenia oraz popularyzację usług telemedycyny. Pamiętać należy, że 
epidemia w żadnych zakresie nie uchyla przepisów RODO. Przykładem praktycznego zastosowania 
przepisów prawnych z zakresu przetwarzania danych szczególnie wrażliwych jest polska aplikacja 
służąca do monitorowania osób przebywających na kwarantannie domowej w związku z COVID-19  
tzw. „Kwarantanna domowa”. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, dnia 2 listopada 
2020 roku weszły w życie przepisy o pracy zdalnej pracowników urzędów administracji publicznej, 
w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Aktualny stan prawny nie określa jednak szczegóło-
wo procedur i standardów pracy w zakresie szczególnie wrażliwych ochrony danych w administracji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Niniejszy artykuł stara się zaproponować systemowe roz-
wiązania dla procedury postępowania przez administratorów danych osobowych w czasie epidemii 
i po jej zakończeniu.

Słowa kluczowe: telemedycyna, ochrona danych osobowych, COVID-19, aplikacja „Kwarantanna 
domowa”.

1 Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ORCID: 
0000-0001-7517-920X.
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Summary
The COVID-19 epidemic and the related restrictions on the movement and accumulation of people, 

risks related to direct contact with a doctor, as well as recommendations to maintain social distance 
increase the importance and popularization of telemedicine services. It should be remembered that 
the epidemic does not in any way abrogate the provisions of the GDPR. An example of the practical 
function of legal provisions in the field of particularly sensitive data processing is the Polish application 
for monitoring people in home quarantine in connection with COVID-19, Home Quarantine. Due 
to the SARS-CoV-2 virus epidemic, on November 2, 2020, provisions on remote work of employees 
of public administration offices, including public health care institutions, entered into force. The cur-
rent legal status, however, does not specify in detail the procedures and standards of work in the field 
of particularly sensitive data protection in the administration of public healthcare institutions. This 
article tries to propose systemic solutions for the procedure of personal data controllers during an 
epidemic and after its end.

Keywords: telemedicine, personal data protection, COVID-19, application „Home quarantine”.

Wstęp
Obecna sytuacja pandemiczna stwarza ciągłe wyzwania dla podmiotów leczni-

czych. Epidemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia przemieszczania się 
i gromadzenia osób, ryzyka związane z bezpośrednim kontaktem z lekarzem, a także 
zalecenia zachowania dystansu społecznego powodują wzrost znaczenia oraz popu-
laryzację usług telemedycyny. Nowym wyzwaniem w czasie pandemii stało się świad-
czenie konsultacji i porad medycznych w systemach teleinformatycznych i zapewnie-
nie ochrony danych osobowych pacjentów. Pamiętać należy, że epidemia w żadnych 
zakresie nie uchyla przepisów RODO. Przepisy te obowiązują przez cały czas i w dal-
szym ciągu za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych grożą wysokie kary 
administracyjne. 

Świadczenie usług medycznych na odległość z wykorzystaniem systemów telein-
formatycznych nazywane jest telemedycyną. Świadczenie takich usług może odbywać 
się przy wykorzystaniu telefonu, komputera, Internetu, czy innych bardziej zaawan-
sowanych urządzeń technologicznych. Telemedycyna jest ciągle rozwijającym się zja-
wiskiem i otwiera coraz większe możliwości zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. 
Coraz bardziej możliwe staję się diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów 
pozostających w domu, w szczególności osób cierpiących na choroby serca, astmę 
czy cukrzyków za pomocą specjalistycznych urządzeń kontrolujących stan zdrowia. 
Aparatura ta wysyła uzyskane wyniki do lekarza, umożliwiając w ten sposób analizę 
zebranych danych i podjęcie odpowiednich działań. Telemedycyna znajduje już dziś 
szerokie zastosowanie także w ratownictwie medycznym, rehabilitacji, a nawet w chi-
rurgii, pozwalając na zdalne asystowanie na sali operacyjnej. 
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1 . Podstawa prawna ochrony danych osobowych 
w telemedycynie

Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Europejski 
ustawodawca podał precyzyjny zakres znaczenia terminu danych osobowych doty-
czących zdrowia. Należy do nich „zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, 
której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym 
stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą”2. Do zbioru 
takich danych należą zatem informacje o danej osobie fizycznej zbierane już podczas 
jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia usług opieki zdro-
wotnej. Zbiór tych danych osobowych zawiera m.in. informacje: o chorobie, ryzyku 
choroby, niepełnosprawności, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjo-
logicznym albo biomedycznym pacjenta. Źródłem tych medycznych danych może być 
zarówno lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, jak i szpital, urządzenie medyczne 
lub badanie diagnostyczne.

RODO klasyfikuje dane dotyczące zdrowia jako dane osobowe szczególnych kate-
gorii, których – w myśl ogólnej zasady – zabronione jest przetwarzanie. Konieczność 
wykorzystywania takich danych powinna zatem spełniać co najmniej jedna z prze-
słanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO. Takim wyjątkiem od zakazu przetwarzania 
danych szczególnych kategorii, niezwykle istotnym z punktu widzenia podmiotów 
świadczących usługi medyczne, jest wykorzystywanie danych osobowych pacjenta 
w celach zdrowotnych np. na potrzeby leczenia3. Zgodnie z tym przepisem, dopusz-
czalne jest przetwarzanie danych szczególnych kategorii, jeżeli przetwarzanie jest 
niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolno-
ści pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. Dodatkowym wymogiem związanym 
z przetwarzaniem danych zdrowotnych na tej podstawie prawnej jest konieczność 
zapewnienia, że wrażliwe dane dotyczące zdrowia są przetwarzane przez pracownika 
podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (35).

3 Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
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2 . Interes zdrowia publicznego a przepisy o przetwarzaniu 
danych osobowych w dobie COVID-19

Dziedzina zdrowia publicznego jest ogólnoludzkim wysiłkiem w zapobieganiu 
chorobom, przedłużaniu życia, promowaniu zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki 
na rzecz m.in. kontroli chorób zakaźnych. Zgodnie z założeniami Karty Ottawskiej, 
promującej zdrowie publiczne, ma ono na celu rozwijanie wszelkich mechanizmów 
społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie 
i umacnianie zdrowia. W Karcie zawarto pięć głównych zadań służących promocji 
zdrowia. Należą do nich:

a. określenie zdrowotnej polityki społecznej w państwie (m.in. poprzez ustalenie 
i sukcesywną realizację programów prozdrowotnej polityki społecznej przy 
zapewnieniu realnych źródeł finansowania);

b. tworzenie środowisk wspierających zdrowie (osiągane poprzez rozwijanie wie-
dzy i umiejętności działań na rzecz zdrowia, angażowanie członków społeczeń-
stwa, poprzez sieć struktur społeczności lokalnych, do aktywnego uczestnictwa 
w sprawach dotyczących zdrowia);

c. wzmacnianie działań społecznych;
d. rozwijanie umiejętności osobniczych;
e. reorientacja świadczeń zdrowotnych (odejście od modeli ekonomiki szpitalnej 

w kierunku holistycznego ujmowania korzyści zdrowotnych, ekonomicznych 
i rozwojowych całego kraju)4.

W celu realizacji powyższych zadań konieczne jest, a tym samym prawnie dozwo-
lone przetwarzanie wszelkich niezbędnych danych zdrowotnych związanych z inte-
resem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. W aktualnych czasach interes 
zdrowia publicznego sprowadza się do ogólnoświatowej ochrony przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z pandemią COVID-19. 
Wszelkie, także legislacyjne wysiłki UE i państw członkowskich powinny służyć gwa-
rancji bezpieczeństwa, monitorowania i ostrzegania zdrowotnego, zapobiegania cho-
robom zakaźnym i innym poważnym zagrożeniom zdrowotnym.

W przypadku danych dotyczących zdrowia, które są przetwarzane w aplikacjach 
mobilnych zawierających funkcję weryfikacji objawów i funkcję telemedycyny, praw-
ną podstawą przetwarzania danych osobowych staje się art. 9 ust. 2 lit. i RODO, 
legalizujący przetwarzanie danych wrażliwych wówczas, gdy jest ono niezbędne ze 

4 Ottawa charter for health promotion. An International Conference on Health Promotion and Protec-
tion, November 17–18, Ottawa, Ontario 1986, „Health Promotion” 1986, vol. 4, https://www.who.int/
healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html, [dostęp: 11. 02. 2021 r.]; por. K. Bo-
bińska, P. Gałecki [w:] K. Z. Eichstaedt, K. Bobińska, P. Gałecki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, s. 19–21.



Rozdział 16: Ochrona danych osobowych w telemedycynie i przy pracy zdalnej…

237

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi o zasięgu global-
nym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w aplikacjach mobilnych 
może stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uprawniający administratora do prze-
twarzania danych osobowych, ale tylko wtedy gdy jest to niezbędne do wypełnienia 
ciążącego na nim obowiązku prawnego, jak też art. 6 ust. 1 lit. e RODO legalizujący 
operacje przetwarzania danych osobowych, które są konieczne do realizacji zadania 
z zakresu interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powie-
rzonej administratorowi5.

Komisja Europejska (KE) w wytycznych dotyczących aplikacji pomocnych w walce 
z pandemią COVID-19, w odniesieniu do ochrony danych osobowych, podkreśliła ich 
praktyczne zastosowanie teleinformatyczne. „Funkcja weryfikacji objawów to narzę-
dzie przeznaczone dla organów zdrowia publicznego, aby mogły udzielać obywatelom 
wskazówek dotyczących badań na obecność COVID-19, jak również przekazywać 
informacje o samoizolacji, sposobach unikania zakażenia innych osób oraz potrzebie 
zgłoszenia się po pomoc medyczną. Może być ona również uzupełnieniem podstawo-
wej opieki zdrowotnej i zapewniać lepsze informacje na temat wskaźników zakażeń 
COVID-19 w danej populacji”6. 

KE zauważa, że przepisy unijne oraz przepisy państw członkowskich przyjęte 
w celu zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii mogą co do zasady być wykorzy-
stywane jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych. Muszą one 
jednak zawierać środki umożliwiające monitorowanie epidemii oraz spełniać dalsze 
wymogi określone w art. 6 ust. 3 RODO7. Ponadto, KE wręcz zaleca oparcie przetwa-
rzania danych osobowych na ustawodawstwie krajowym, ponieważ przyczyni się to 
do pewności prawnej i zwiększy poziom bezpieczeństwa dla przetwarzanych w ten 
sposób danych osobowych, a ponadto pozytywnie wpłynie na poziom zaufania spo-
łecznego do tego rodzaju rozwiązań stosowanych na potrzeby walki z pandemią8.

5 A. Michałowicz, Stosowanie aplikacji mobilnych podczas pandemii COVID-19 z perspektywy ochrony 
danych osobowych, EPS 2020, nr 6, s. 34–42.

6 Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące aplikacji pomocnych w walce z pande-
mią COVID-19 w odniesieniu do ochrony danych, (2020/C 124 I/01), pkt 2.

7 „Podstawa prawna może zawierać przepisy szczegółowe dostosowujące stosowanie przepisów niniej-
szego rozporządzenia, w tym: ogólne warunki zgodności z prawem przetwarzania przez administra-
tora; rodzaj danych podlegających przetwarzaniu; osoby, których dane dotyczą; podmioty, którym 
można ujawnić dane osobowe; cele, w których można je ujawnić; ograniczenia celu; okresy przecho-
wywania; oraz operacje i procedury przetwarzania, w tym środki zapewniające zgodność z prawem 
i rzetelność przetwarzania, w tym w innych szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem, 
o których mowa w rozdziale IX. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego muszą służyć reali-
zacji celu leżącego w interesie publicznym, oraz być proporcjonalne do wyznaczonego, prawnie uza-
sadnionego celu”. Art. 6 ust. 3 RODO.

8 A. Michałowicz, Stosowanie aplikacji mobilnych…, op. cit., s. 34–42.
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3 . Aplikacja „Kwarantanna domowa”
Przykładem praktycznego zastosowania powyższych przepisów prawnych z za-

kresu przetwarzania danych szczególnie wrażliwych jest polska aplikacja służąca do 
monitorowania osób przebywających na kwarantannie domowej w związku z CO-
VID-19 tzw. „Kwarantanna domowa”. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(u.COVID-19)9 korzystanie z tej aplikacji stało się obowiązkowe dla osób objętych 
obowiązkową kwarantanną domową. 

Jednakże sposób sformułowania celów przetwarzania danych osobowych w przy-
padku tego typu aplikacji stosowanych w Polsce może rodzić zastrzeżenia. Wskazuje 
się, że z regulaminu aplikacji „Kwarantanna domowa” wynika, iż celem przetwarza-
nia danych jest wykonanie przez użytkownika obowiązku nałożonego na podstawie 
art. 7e u.COVID-19, tj. obowiązku zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym. 
„Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostęp-
nione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące 
do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do 
potwierdzania realizacji tego obowiązku”10. Bez wątpienia jest to błędne określenie 
celu przetwarzania danych, gdyż celem przetwarzania danych osobowych za pośred-
nictwem aplikacji „Kwarantanna domowa” powinna być weryfikacja przez właściwe 
organy wskazane w regulaminie, czy osoba objęta obowiązkiem kwarantanny spełnia 
ten obowiązek w sposób prawidłowy czy też nie11.

Podobne zastrzeżenia w funkcjonowaniu polskiej aplikacji budzić może zbyt długi 
okres przechowywania danych osobowych. Według zaleceń KE dane zgromadzone 
poprzez użycie takich aplikacji powinny być natychmiast usuwane. „Zasada ograni-
czenia przechowywania wymaga, aby dane osobowe nie były przechowywane dłużej, 
niż jest to konieczne. Okres przechowywania danych powinien zależeć od istotności 
tych danych z medycznego punktu widzenia (zgodnie z celem aplikacji: okres inkuba-

9 „Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, następuje w celu wykonania przez Użytkownika 
obowiązku wynikającego z art. 7e dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, ze zm.), którego realizacja ma na celu wsparcie 
Służb w monitoringu realizacji kwarantanny osób lub nadzoru epidemiologicznego przez osoby, co 
do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami choroby zakaźnej COVID-19” – § 9 ust. 
10 regulaminu aplikacji Kwarantanna domowa.

10 Art. 7e pkt 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

11 A. Michałowicz, Stosowanie aplikacji mobilnych…, op. cit., s. 34–42.
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cji itd.) oraz uwzględniać realistyczny termin realizacji czynności administracyjnych, 
które być może będzie należało wykonać”12. Z kolei dane zbierane w związku z reali-
zacją funkcji weryfikacji objawów i telemedycyny powinny być usuwane najpóźniej 
po miesiącu, ewentualnie po stwierdzeniu braku obecności wirusa SARS-CoV-2 w na-
stępstwie przeprowadzenia badania. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy 
okres jedynie do celów sprawozdawczości w ramach nadzoru i do celów badawczych, 
pod warunkiem że są zanonimizowane13. 

W kontekście ograniczenia czasu przechowywania danych przetwarzanych w apli-
kacjach mobilnych wiele wątpliwości budzi przyjęty w regulaminie korzystania z apli-
kacji „Kwarantanna domowa” aż sześcioletni okres przechowywania danych osobo-
wych. Ponadto jest on liczony nie od momentu zdjęcia obowiązku kwarantanny, ale 
od chwili dezaktywacji aplikacji14. Nie można zatem uznać, że tak długi okres przecho-
wywania danych jest uzasadniony w kontekście wytycznych KE. Niewątpliwie jest to 
zbyt długo okres niż niezbędny czas do osiągnięcia celu przetwarzania tak wrażliwych 
danych. Jak się wskazuje, niezwykle istotnym jest precyzyjne i prawidłowe określenie 
celów przetwarzania danych osobowych, gdyż obecnie niemożliwe jest ustalenie, jaki 
okres przechowywania danych jest potrzebny w celu przeciwdziałania pandemii wi-
rusa wywołującego COVID-1915.

4 . Praca zdalna w administracji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, dnia 2 listopada 2020 roku weszły 
w życie przepisy o pracy zdalnej pracowników urzędów administracji publicznej, 
w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że aktualnie, tj. 
„do dnia 28 lutego 2021 roku w urzędach administracji publicznej lub jednostkach 
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzę-
dów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką 
organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jedno-
stek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej 

12 Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące aplikacji pomocnych w walce z pande-
mią COVID-19 w odniesieniu do ochrony danych, (2020/C 124 I/01), pkt 3.7.

13 A. Michałowicz, Stosowanie aplikacji mobilnych…, op. cit., s. 34–42.
14 § 9 ust. 12 regulaminu korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa. Wyjątkiem jest tylko przetwa-

rzanie wizerunku użytkownika aplikacji – robione przez niego zdjęcia mają być usuwane w momen-
cie dezaktywacji aplikacji.

15 A. Michałowicz, Stosowanie aplikacji mobilnych…, op. cit., s. 34–42.
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stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. poz. 1842, z późn. zm.)”16. Adresatami tych przepisów stali się także pracownicy 
administracji w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Ponadto rozporządzenie utrzymuje w mocy obowiązywania przepis, na podsta-
wie którego kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu 
lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym 
może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne 
do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na prze-
pisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie 
w ramach pracy zdalnej17.

Na podstawie powyższych przepisów, aby skutecznie wydać polecenie pracy zdal-
nej pracownikom administracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy speł-
nić wymagania wynikające ze specustawy u.COVID-19. Są nimi głównie:

a. pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykony-
wania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy; 

b. narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę 
logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca; 

c. przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub ma-
teriałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia 
to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie 
chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

d. na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek 
prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności 
opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania; 

e. pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z często-
tliwością określoną w poleceniu;

f. pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej18. 

16 § 23 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 
z późn. zm.).

17 Ibidem, § 23 pkt. 2. 
18 Art. 3 ust. 3–8 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).



Rozdział 16: Ochrona danych osobowych w telemedycynie i przy pracy zdalnej…

241

Aktualny stan prawny nie określa jednak szczegółowo procedur i standardów pra-
cy w zakresie szczególnie wrażliwych ochrony danych w administracji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Nowym wyzwaniom powinny odpowiadać jasne pro-
cedury postępowania przez administratorów danych osobowych. Nowe wyzwania 
powinny także skłaniać inspektorów ochrony danych do wspierania administratorów 
poprzez proponowanie odpowiednich procedur postępowania, mających na celu wła-
ściwe i bezpieczne przetwarzanie zdrowotnych danych osobowych.

5 . Konieczność dzielenia komputera z innymi a ochrona 
danych osobowych

W zasadzie we wszystkich komentarzach praktycznych dotyczących pracy zdalnej, 
a także regulaminach opracowywanych dla pracowników pojawia się warunek, że 
sprzęt służbowy nie może być wykorzystywany do celów prywatnych. Jest to jedna 
z zasad minimalizujących ryzyko naruszenia poufności, np. poprzez zainstalowanie 
złośliwego oprogramowania lub przypadkowe usunięcie danych przez domownika, 
który współdzieli z pracownikiem komputer. W sytuacji, gdy pracownik musi praco-
wać w domu, a do tej pory pracował na urządzeniu stacjonarnym i nie ma możliwości 
zapewnienia mu laptopa, można wydać mu do domu komputer stacjonarny19. Stąd 
może się okazać, że jeśli pracodawca nie zapewnił pracownikom służbowego sprzętu, 
to nie będą oni w stanie skutecznie realizować swoich pracowniczych obowiązków. 

6 . Praca zdalna na prywatnym sprzęcie a ochrona danych 
osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych na-
leży wprowadzać regulaminowe zapisy, zgodnie z którymi, jeżeli pracownik pracuje 
zdalnie korzystając z prywatnego komputera, to staje się odpowiedzialny za to, aby 
był on odpowiednio zabezpieczony i nie może udostępniać go osobom postronnym, 
w tym domownikom. 

Z drugiej jednak strony, na podstawie RODO, do obowiązków pracodawcy – jako 
administratora danych – należy zapewnienie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych dla ochrony danych. „Uwzględniając charakter, zakres, kontekst 
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki 

19 S. Czub-Kiełczewska, Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, LEX/el. 2020. 
https://sip.lex.pl/#/publication/470129519/czub-kielczewska-sylwia-okiem-id-a-ochrona-danych-
osobowych-przy-pracy-zdalnej [dostęp: 12. 02. 2021 r.].
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techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane 
przeglądom i uaktualniane”20. 

Osoby kierujące administracją w publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie 
mogą pomijać tego problemu i uważać, że jeżeli otrzymało się odpowiednie oświad-
czenie od pracownika, to wszelkie środki ochrony wrażliwych danych osobowych 
wynikających z RODO zostały spełnione. Jeżeli administrator danych osobowych 
nie jest w stanie zapewnić pracownikom administracji służby zdrowia służbowego 
sprzętu, to powinien zapewnić przynajmniej odpowiednie środki ochrony prywat-
nego sprzętu. W obecnym, bardzo wyjątkowym czasie, należy rozważyć możliwość 
dopuszczenia realizowania pracy zdalnej z wykorzystaniem prywatnych komputerów, 
jednakże z zarządzeniem, aby odbywało się to przy wsparciu działów informatyki. 
Do działu IT administratora danych osobowych należeć zatem powinien służbowy 
obowiązek uruchomienia spójnego, bezpiecznego i zintegrowanego rozwiązania do 
zdalnej pracy, wykorzystującego prywatny sprzęt teleinformatyczny przy przetwarza-
niu wrażliwych danych. 

7 . Bezpieczeństwo przesyłanych wrażliwych danych 
osobowych

Zauważa się, że procedury przesyłania danych osobowych skierowane do pracow-
ników zbyt często ograniczają się do zobligowania ich, aby robili to w taki sposób, 
żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, nie określając szczegółowo spo-
sobu realizacji tego kluczowego zadania. W dobie elektronizacji i konieczności prze-
kazywania danych osobowych, także tych wrażliwych z zakresu zdrowia, środkami 
komunikacji elektronicznej niezbędne jest zapewnienie pracownikom administracji 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej odpowiednich narzędzi, umożliwiających 
zabezpieczenie danych. Mogą być to narzędzia kompresujące pliki do zabezpieczone-
go hasłem archiwum21.

8 . Wynoszenie dokumentów do domu
Praca zdalna w administracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej często wią-

że się z koniecznością pracy zdalnej z wykorzystaniem dokumentów papierowych 
zabranych z miejsca pracy. Wykonywanie administracyjnej pracy w służbie zdrowia 
w dużej mierze opiera się na analizie dokumentów. Bez fizycznego dostępu do takich 

20 Art. 24 RODO.
21 S. Czub-Kiełczewska, Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, op. cit.
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dokumentów nie ma możliwości świadczenia pracy z domu. Wielu administratorów 
danych wprowadziło bezwzględne zakazy wynoszenia jakichkolwiek dokumentów 
do domu.

W komentarzach praktycznych związanych z tym problemem zauważa się, że 
w konieczności wyniesienia dokumentów do domu należałoby wprowadzić procedu-
rę, która uwzględnia: zasady wyrażania zgody na wyniesienie dokumentów, obowiązek 
skopiowania dokumentów i przygotowania ich spisu, zasady zapewniania tajności da-
nych zawartych w tych dokumentach, postępowanie w przypadku utraty dokumentów 
lub naruszenia poufności danych, a także obowiązek zwrócenia kopii dokumentów 
administratorowi22.

Taka procedura właściwie realizuje obowiązek wprowadzenia odpowiednich środ-
ków organizacyjnych ochrony danych zgodnie z przepisami RODO.

Zakończenie
Nowe wyzwania dla podmiotów leczniczych związana z epidemią COVID-19 po-

winny stale skłaniać inspektorów ochrony danych do wspierania administratorów 
poprzez proponowanie dobrej jakości legislacji prawa i szczegółowych procedur po-
stępowania, które mają na celu sprawne rozwiązywanie bieżących problemów. 

Powoływanie się na interes publiczny w przetwarzaniu danych zdrowotnych może 
okazać się coraz częstsze, szczególnie w dobie pandemii, kiedy w wielu krajach UE 
wprowadzane są aplikacje do monitorowania osób przebywających na kwarantannie, 
ustalania kontaktów z zarażonymi i generowania ostrzeżeń. Granicę pomiędzy zgod-
nym z prawem przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ograniczania zasięgu 
pandemii a niedozwoloną inwigilacją i nadmiernym wkraczaniem w prywatność oby-
wateli powinny wyznaczać precyzyjne przepisy z zakresu ochrony wrażliwych danych 
osobowych.

Warto ponadto zauważyć, że forma pracy zdalnej w administracji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w czasie epidemii i po jej zakończeniu może stać się 
częstym wyborem lub koniecznością. W związku z tym niezbędne jest opracowanie 
odpowiednich prawnych standardów jej wykonywania, które umożliwią skuteczne 
zabezpieczenie interesu administratora danych osobowych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

22 Ibidem.
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