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Wprowadzenie
Wśród naczelnych zasad ustroju Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zasada decentralizacji władzy publicznej ma szczególne znaczenie. Jest
nieodłącznym elementem państwa demokratycznego. Stanowi ona także
obok zasady trójpodziału władzy i zasady parlamentarno-gabinetowego
systemu rządów ważny fundament organizacji oraz funkcjonowania aparatu państwowego. To właśnie z tej zasady wyprowadzona zostaje w państwie współczesnym zasada samorządu. Samorządu rozumianego przede
wszystkim jako formy zdecentralizowanej administracji.
Od ponad 25 lat możemy obserwować, opisywać oraz oceniać proces decentralizacji władzy publicznej w Polsce. Samorządy terytorialne, zawodowe
i gospodarcze w toku tego procesu rozwinęły się, ewoluowały ustawowo,
a także społecznie, utrwaliły decentralistyczną strukturę państwa. W obszarze ich działania wskutek pogłębiania się zasady decentralizacji rozwinęły się
różnorodne formy społeczeństwa obywatelskiego i społecznej partycypacji.
Organy władzy wykonawczej, a przede wszystkim organy administracji
rządowej wykazują jednak często skłonność do centralizowania szeregu
zadań oraz uprawnień, posługując się przy tym zarówno środkami prawnymi, jak i faktycznymi, polegającymi na pozbawianiu lub wyposażaniu
w zbyt małym stopniu samorządów w instrumenty ekonomiczne. Posiadane przez organy administracji rządowej środki nadzoru też służyć mogą
ograniczeniu samorządności i decentralizacji.
Dlatego wyrażam zadowolenie, że problemy decentralizacji i centralizmu stały się polem badawczym dla autorów publikujących artykuły w tej
pracy. Czynię to z tym większym zadowoleniem, że Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS podjęła się już po raz trzeci roli patrona monografii
opracowanej w ramach realizacji projektu badawczego „Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa”. Satysfakcja jest tym większa,
że do realizacji tego projektu, o czym świadczy niniejsza publikacja, przystąpili nie tylko pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Wydziału
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Prawa i Administracji UMCS, lecz także autorzy z wielu wyższych uczelni
w Polsce. Współpraca ta w moim przekonaniu przynosi już i przynosić
będzie znaczące efekty w zakresie badań nad szeroko pojętymi zagadnieniami z kręgu decentralizacji i samorządu.
dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS
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Wstęp
Głównym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie różnorodnych instytucji decentralizacji władzy publicznej w sferze samorządu.
Samorządy we wszystkich swoich formach są nierozerwalnie związane
z zasadą decentralizacji, stanowiącą podstawę organizacji władzy publicznej, polegającą na tym, że podmioty administracyjne mają wyraźnie określone kompetencje przekazane im ustawowo przez organy państwowe
i mogą realizować je w sposób samodzielny, niezależny i podlegający jedynie nadzorowi weryfikacyjnemu. W Polsce model decentralizacji poprzez
samorząd budowany był w opozycji do ustroju opartego na centralizmie,
rozumianym jako zasada organizacji i funkcjonowania państwa polegająca na podporządkowaniu jednemu ośrodkowi władzy wszystkich innych organów państwowych oraz skupieniu w jego rękach kompetencji
(monopolu) do podejmowania, nadzorowania i kontroli wykonywania
najważniejszych decyzji.
Autorzy artykułów zamieszczonych w pracy są realizatorami lub osobami współpracującymi w ramach programu badawczego „Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa” realizowanego w Katedrze
Prawa Konstytucyjnego UMCS i związani są z największymi ośrodkami
akademickimi w Polsce.
Z uwagi na różnorodność tematyki poruszanej w artykułach redaktorzy wydania postanowili zaprezentować je nie w kolejności alfabetycznej
nazwisk, lecz łącząc je w grupy i przechodząc kolejno od zagadnień ogólnych dotyczących decentralizacji, przez problematykę ustroju, zadań jednostek samorządu terytorialnego i zagadnienia proceduralne, aż do zagadnień związanych z samorządem zawodowym i gospodarczym.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim autorom zamieszczonych artykułów. Szczególne podziękowania kierujemy do recenzenta pracy
prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego. Dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom, bez pomocy których publikacja ta nie mogłaby powstać.
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Niniejsza monografia dedykowana jest teoretykom, praktykom i studentom prawa i administracji. Wyrażamy przekonanie, że zawarte w niej
artykuły stanowić będą podstawę do dalszych badań i dyskusji nad problematyką samorządów w procesie decentralizacji władzy publicznej.
Jacek Sobczak
Mateusz Chrzanowski
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Kinga Kania

Decentralizacja władzy publicznej w świetle
konstytucyjnej zasady pomocniczości
Decentralization of public authority in light
of the constitutional principle of subsidiarity

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 wskazuje na
domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie zadań dotyczących realizowania potrzeb wspólnoty mieszkańców i przewiduje mechanizmy gwarantujące w tym zakresie autonomiczną pozycję ustrojową
samorządów. Do takich rozwiązań należy m.in. wyrażona w art. 15 Konstytucji RP zasada decentralizacji władzy publicznej wraz z gwarancjami roli
i uprawnień samorządu terytorialnego zawartymi w art. 16 Konstytucji RP.
Już podczas debaty na temat ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego zgodnie przyznano, że
sposób ukształtowania relacji władzy centralnej i lokalnej ma istotne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania państwa. Pozycja, którą zajmują
jednostki samorządu terytorialnego wśród organów władzy, została szczegółowo określona w rozdziale VII Konstytucji RP. Do zasad ogólnych została jednak włączona kluczowa dla funkcjonowania władzy samorządowej
zasada decentralizacji2, która stała się jednocześnie fundamentalną zasadą
kształtowania ustroju terytorialnego państwa. O konstytucyjnej zasadzie decentralizacji i stojącym za nią modelu podziału władzy nie sposób mówić
bez uwzględnienia horyzontu interpretacyjnego, który wynika z pozostałych
zasad i wyrażonych przez nie wartości konstytucyjnych3. Do zasad tych należą m.in.: zasada legalizmu, demokratycznego państwa prawnego oraz zasada
Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
Zob. „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” 1994, nr XI, s. 102–104.
3
Zob. M. Kordela, Zasady prawa jako normatywna postać wartości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2006, t. LXVIII, z. 1, s. 50–52.
1
2
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pomocniczości. Niniejsze opracowanie poświęcono znaczeniu tej ostatniej
zasady, która wprost odwołuje się do idei podziału kompetencji i ochrony
uczestnictwa jednostek i ich zrzeszeń w działaniu władczym, dla modelu
decentralizacji przyjętego w polskim porządku konstytucyjnym.
Pojęcie decentralizacji jest najczęściej rozumiane jako „sposób organizacji
aparatu administracyjnego, w którym organy niższego stopnia nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia, a ingerencja w zakres ich działania może odbywać się tylko na podstawie ustawy i w formach
przewidzianych przez prawo”4. Ponadto wskazuje się, że „decentralizację
należy przede wszystkim rozumieć jako przekazanie kompetencji, których
wykonawcą są zwykle centralne organy państwa i podległe im organizacyjnie podmioty”5. W art. 15 ust. 2 Konstytucji RP można zaś wyczytać, że
decentralizacja odnosi się do podziału terytorialnego, który ma uwzględniać
więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Te więzi ma zapewniać wspólnota samorządowa, którą zgodnie z art. 16 ust. 1 stanowi z mocy prawa „ogół
mieszkańców jednostki zasadniczego podziału terytorialnego”6. Ponadto tej
wspólnocie ma zostać zapewniona możliwość wykonywania istotnej części
zadań publicznych, a zadania te mają być wykonywane we własnym imieniu
i na własną odpowiedzialność. Jak podsumowuje Trybunał Konstytucyjny:
„decentralizacja państwa to idea, której celem jest przekazywanie kompetencji władzy państwowej organom jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionym w sposób demokratyczny przez społeczności lokalne […]. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługują im prawo
własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność tych jednostek podlega
ochronie sądowej […], mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat
lokalnych […]. Ta krótka charakterystyka istoty samorządu odzwierciedla
efekt procesu decentralizacji państwa”7.
Decentralizacja zakłada więc takie rozkładanie kompetencji, aby ich
istotna część została przekazana z centrum do organów niższego stopnia. Co warte podkreślenia: samodzielność tych niższych jednostek jest
uznawana „za warunek sine qua non decentralizacji”8. Ten model przekazaA. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 15 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP, t. I: Komentarz do art. 1–86,
red. L. Bosek, M. Safijan, Warszawa 2016, Legalis.
5
J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasada uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej,
w: iidem, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2012, s. 409.
6
Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.
7
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 r., sygn. K 31/06, OTK ZU 2006, nr 10A,
poz. 147.
8
Zob. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 55.
4
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nia kompetencji w polskim porządku konstytucyjnym ma urzeczywistniać
się przez przyznanie samodzielnych kompetencji władczych jednostkom
samorządu terytorialnego. Jak zauważa TK: „Należy podkreślić, iż zasady decentralizacji władzy publicznej oraz uczestniczenia przez samorząd
w wykonywaniu istotnej części zadań publicznych to zasady organizacji
i ustroju całego państwa, a nie tylko samego samorządu terytorialnego”9.
O ile podział władzy publicznej zgodnie z zasadą decentralizacji zakłada
przeniesienie kompetencji z centrum na inne szczeble organizacji społecznej, o tyle pozostałe zasady konstytucyjne tworzą horyzont prawnoustrojowy dla warunków i trybu dokonywania takiego przeniesienia. Szczególną
rolę w katalogu tych zasad tworzących fundament dla działania jednostek
niższego rzędu odgrywa właśnie zasada pomocniczości.
Zasada pomocniczości podobnie jak zasada decentralizacji odwołuje
się do idei podziału kompetencji do działania. Nawet pobieżny przegląd
orzecznictwa polskiego sądu konstytucyjnego pozwala stwierdzić, że refleksja na temat zasady pomocniczości pojawia się najczęściej przy ocenie
konstytucyjności uprawnień i obowiązków samorządu terytorialnego10. Ze
względu na proceduralny charakter zasady pomocniczości „zarówno doktryna, jak i Wspólnota Europejska przy rozstrzyganiu problemu podziału
władz posługują się zasadą subsydiarności”11. Dlaczego zatem zasada pomocniczości staje się niezbędnym narzędziem do rozstrzygania problemów podziału władzy?
Zrozumienie roli, jaką należy przypisać subsydiarności jako zasadzie
konstytucyjnej, wymaga odwołania się do jej korzeni aksjologicznych, które sięgają prac Arystotelesa12. Samą ideę subsydiarności skonkretyzowało
i spopularyzowało nauczenie społeczne Kościoła katolickiego, które łączy
subsydiarność z wartościami życia społecznego, a zatem także z wartościami porządku prawnego znajdującymi odzwierciedlenie właśnie w zasadzie pomocniczości. Znaczenie nadawane pomocniczości w katolickiej
nauce społecznej wypływa z fundamentalnego założenia o wspólnotowej
naturze człowieka, który – funkcjonując we wspólnocie – nie zatraca swojej indywidualności i autonomii wypływającej z godności. Pomocniczość
tworzy więc balans między indywidualizmem a kolektywizmem i wskazuje, że chociaż społeczeństwo i państwo są niezbędne dla pełnego rozwoju
Wyrok TK z 4 maja 1998 r., sygn. K 38/97, OTK ZU 1998, nr 3, poz. 31.
M. Stefaniuk, Preambuła Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales Universitats Mariae Curie-Skłodowska” 2003/2004, vol. L/LI, s. 205.
11
B. Dolnicki, Komentarz do art. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Lex.
12
A. Dobek, Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/24604/012.pdf, s. 155 (15.06.2017).
9
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człowieka, „to zasada autonomii działań jednostki w stosunku do interwencji państwowej podyktowana jest […] faktem, że […] człowiek […]
starszy jest niźli państwo”13.
Definiując zasadę pomocniczości, Pius XI podkreśla w encyklice Quadregessimo anno: „jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co jednostki te z własnej inicjatywy i własną mogą
wytworzyć pracą, tak samo jest naruszeniem sprawiedliwość, gdy się to, co
mniejsze i niższe społeczności wykonać i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym władzom społecznym […]. Wszelka czynność społeczna
bowiem powinna w pojęciu i istocie swojej wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich nie rozbijać ani nie wchłaniać”14.
Tym samym zasada pomocniczości ma chronić uprawnienia do działania społeczności niższego rzędu przed ich zawłaszczeniem przez społeczności wyższego rzędu. Taką interpretację zasady pomocniczości
przyjmuje także TK15. Ochrona uprawnień niższej społeczności wynika
bowiem z pierwotnej – wobec działania państwa – roli człowieka, która
jest realizowana przez jego własne uczestnictwo we wspólnocie najpierw
na społeczności niższe, takie jak rodzina, a następnie na coraz szersze
zrzeszenia w ramach społeczeństwa obywatelskiego. W konsekwencji
„ingerencja szczebla wyższego w kompetencje szczebla podporządkowanego możliwa jest tylko zastępczo, wspomagająco, tzn. w razie bezczynności czy zaniedbania jednostki niższego rzędu”16, a zatem państwo
powinno ingerować „w takich wypadkach i w takim zakresie, w jakim
jednostki i ich grupy wykazują swoją niewydolność”17.
Ten dwubiegunowy zakres działania zasady pomocniczości powoduje,
że w literaturze wskazuje się na dwa aspekty tej zasady. Aspekt pozytywny oznacza „nakaz interwencji władzy wówczas, gdy jednostka lub różne
społeczności grupujące ludzi nie są w stanie skutecznie realizować swych
13
Leon XIII, Rerum novarum, nr 6, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.
htm (15.06.2017).
14
Pius XI, Quadregessimo anno, nr 80.
15
Zob. wyrok TK, sygn. P 2/08 z 21 października 2008 r., OTK ZU 2008, nr 8A, poz. 139 oraz powołany tam wyrok z 20 kwietnia 2005 r., sygn. K 42/02, OTK ZU 2005, nr 4/A, poz. 38: „Władza
(samorząd) wyższego rzędu nie tylko nie powinna ograniczać zadań władz (samorządów) niższego
rzędu, ale wręcz odwrotnie: powinna je wspierać i służyć im pomocą w realizacji przydzielonych im
zadań publicznych […]. Zgodnie z zasadą pomocniczości władza publiczna nie powinna ingerować
w wewnętrzne sprawy małych społeczności, narzucając im niekorzystne rozwiązania czy pozbawiając je samodzielności i samorządności. Władza publiczna powinna wspierać społeczności niższego
rzędu i pomagać w koordynacji ich działań dla dobra wspólnego”.
16
K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 139.
17
E. Kustra, Zasada pomocniczości a przekształcenia polskiego systemu prawa i społecznej świadomości, „Studia
Iuridica Toruniensia” 2002, t. II, s. 209.
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zadań”18. Aspekt negatywny jest zaś związany z samoograniczeniem władzy. Oznacza bowiem zakaz ingerencji wówczas, kiedy zadania społeczności są realizowane właściwie przez poszczególnych jej członków lub ich
zrzeszenia. Jak podsumowuje E. Kustra: „Tym samym zasada pomocniczości nie określa ściśle dopuszczalnego zakresu ingerencji, lecz wskazuje
na pewną prawidłowość, pozostawiając do każdorazowego rozstrzygnięcia przez władzę problemu zasadności podjęcia działań”19.
Zasadność podejmowania i przekazywania działań nie jest natomiast
pozostawiona dowolnej interpretacji władzy. Co ważne: „Charakterystycznym następstwem pomocniczości jest uczestnictwo, zasadniczo wyrażające się w działaniach, dzięki którym obywatel jako jednostka lub w stowarzyszeniu z innymi, bezpośrednio albo poprzez swoich reprezentantów,
wnosi swój wkład w życie kulturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne wspólnoty obywatelskiej, do której należy”20. W tym zakresie nauczanie
społeczne Kościoła wskazuje, że granica interwencjonizmu państwa zależy „od świadomości, jaką społeczeństwo ma na temat swoich problemów
oraz wymagań dobra wspólnego”21. Ustrojodawca polski bezpośrednio we
wstępie do Konstytucji jednoznacznie wskazał, że zasada pomocniczości
ma służyć „umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot”22. Na poziomie konstytucyjnym wspólnota odnosi się właśnie do „ogółu mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego”23. Podział zadań na
rzecz tej wspólnoty musi uwzględniać zatem nie tylko zasadę decentralizacji, lecz także zasadę pomocniczości. Zdaniem J. Barzak zasada pomocniczości pełni w porządku konstytucyjnym potrójną funkcję: „filozoficzną – jako […] idea pozwalająca na analizę współczesnych społeczeństw;
prawnoustrojową – jako zasada konstytucyjna stanowiąca odwołanie do
pozaprawnych systemów normatywnych oraz dyrektywę dla ustawodawcy
co do sposobu konstrukcji systemu prawno-instytucjonalnego i redystrybucji kompetencji [oraz] merytoryczną – jako kryterium oceniające zakres
kompetencji poszczególnych ośrodków decyzyjnych i sposobów realizacji
tych kompetencji”24. W przypadku dwóch ostatnich funkcji zasada pomocniczości wchodzi w interakcje z zasadą decentralizacji.
Ibidem.
Ibidem.
20
Kompendium nauki społecznej Kościoła, nr 189, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html (5.05.2017).
21
Zob. A. Wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, Katowice 2011, s. 168.
22
Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
23
Art. 16 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
24
J. Barzak, Zasada subsydiarności a praktyczne aspekty jej realizacji w administracji publicznej, w: Sposoby
realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, Lex.
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Chociaż obie zasady odwołują się do idei podziału kompetencji do
działania, to jednak wciąż niejasna pozostaje odpowiedź na pytanie o relację zasady pomocniczości do zasady decentralizacji. Doktryna wskazuje,
że zasada pomocniczości jest traktowana na ogół jako synonim decentralizacji państwa25 bądź też jako środek wspierający tworzenie zdecentralizowanych form administracji terenowej26 albo zapora przed stałym ograniczaniem zakresu zadań i samodzielności organów lokalnych oraz wtórnym
ich przejmowaniem przez podmioty władzy centralnej27.
Zdaniem TK zasada pomocniczości konkretyzuje się dzięki decentralizacji, która „stanowi […] podstawę do określenia istoty zadań publicznych, do
dokonania podziału tych zadań między samorząd terytorialny i państwo”28.
Biorąc jednak pod uwagę charakter zasady pomocniczości jako klauzuli
generalnej i jej podbudowę aksjologiczną, która wskazuje, że „niemożliwe
jest popieranie godności osoby bez troski o rodzinę, grupy, stowarzyszenia,
lokalne organizacje terytorialne, krótko mówiąc, bez wspierania zrzeszeń
i instytucji o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, zawodowym, politycznym […], które umożliwiają
[ludziom] rzeczywiste społeczne wzrastanie”29, należy uznać, że o ile proces
decentralizacji oznacza zawsze przenoszenie kompetencji do działania poza
centrum władcze, to zasada pomocniczości pozwala ustalić materialny zakres tego transferu w momencie podejmowania decyzji o jego dokonaniu30.
Sama decentralizacja wskazuje jedynie na fakt, że niedopuszczalna jest
sytuacja skupienia kompetencji władczych wyłącznie w centrum. Dopiero
subsydiarność – przez wskazanie na godność osoby i wypływającą z niej
autonomię, która ma wyrażać się w samodzielnym działaniu tej osoby
i zrzeszeń przez tę osobę tworzonych, a jednocześnie przez wprowadzenie
obowiązku monitorowania możliwości społeczności niższych przez społeczności wyższe – umożliwia podejmowanie decyzji co do konkretnego
przypadku przekazywania uprawnień niższym społecznościom w organizacji społecznej.
Zob. P. Winczorek, za: A. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 15 Konstytucji RP…
Zob. M. Kulesza, Zasada subsydiarności jako klucz do reformy ustroju administracyjnego państw Europy
Środkowej i Wschodniej na przykładzie Polski, w: Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1998, s. 123;
A. Wiktorowska, op. cit., s. 22–23),
27
Zob. T. Rabska, Pozycja samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1995, t. LVII, z. 2, s. 50
28
Zob. wyrok TK z 7 grudnia 2005 r., sygn. Kp 3/05, OTK ZU 2005, nr 11A, poz. 131.
29
Kompendium nauki…, nr 185.
30
Ustalenia badawcze na temat relacji zasady pomocniczości i decentralizacji zostały dokonane
w ramach projektu „Konstytucja bez-wartości? Aksjologiczne podstawy Konstytucji RP” – realizowanego przy Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
25
26
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Warto podkreślić, że „zasada decentralizacji jest bowiem tym mechanizmem, który pozwala na wprowadzenie założeń pomocniczości w praktyce, w szczególności gdy weźmie się pod uwagę stronę administracyjnoprawną, ponadto stanowi podstawę bytu jednostek terytorialnych, które
muszą mieć zapewnioną realną możliwość wykonywania przyznanych ich
zadań – czy to własnych, czy zleconych”31. Należy jednak zwrócić uwagę,
że zasada pomocniczości statuuje, iż pierwszeństwo w wykonywaniu zadań, o ile tylko stopień rozwoju społeczeństwa i wymagania dobra wspólnego na to pozwalają, mają najpierw jednostki, następnie małe społeczności, na końcu zaś – społeczności wyższego rzędu. Subsydiarność najpierw
w pierwszej kolejności chroni zatem wolność jednostki, a następnie autonomię jej zrzeszeń. Odczytanie zasady decentralizacji w świetle zasady
pomocniczości pozwala więc stworzyć model dynamicznego, zasadniczo
oddolnego podziału kompetencji do działania, w którym zadania nie zawsze są delegowane na jednostki niższego rzędu. Państwo, pełniąc funkcję
integrującą oraz koordynującą, a w niektórych przypadkach zastępującą,
ma jednak obowiązek każdorazowego sprawdzania, na ile jego interwencja
jest konieczna, a na ile działanie jednostek niższego rzędu stanowi realizację dobra wspólnego uwzględniającego jedną z najwyższych wartości –
godność wszystkich osób działających na rzecz społeczności32.
Aby możliwe było realizowanie decentralizacji zgodnie z przedstawionym wyżej odczytaniem, należy zadać sobie pytanie: jak odnieść taką interpretację do procedury decentralizacji, która ma w polskim porządku
konstytucyjnym wymiar podziału zadań dla władzy centralnej i samorządów? Interpretacja decentralizacji w świetle dwukierunkowego modelu
pomocniczości pozwala na odczytanie na nowo tradycyjnego dla polskiego myślenia o samorządzie podziału na zadania własne i zlecone. Podział
ten znajduje swoją normatywną podstawę w art. 166 Konstytucji RP. Według Konstytucji do zadań własnych należą te zadania samorządu, które
bezpośrednio zaspokajają potrzeby mieszkańców tworzących wspólnotę
samorządową. Za zadania zlecone uznaje się natomiast te zadania, które służą do realizacji celów istotnych z punktu widzenia całej wspólnoty
państwowej. Samorządy wykonują wszystkie swoje zadania na podstawie
zlecenia zamieszczonego w ustawie, co wprost wynika z zasady legalizmu.
Oznacza to, że upoważnienie ustawowe przenosi kompetencje do działania lub dane zadanie na rzecz samorządu terytorialnego. Wprowadzenie
B. Dolnicki, Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2016, Lex.
Por. Jan Paweł II, Centisimmus annus, nr 48, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html (3.04.2017).
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wymogu ustawowego zlecenia wykonania zadań publicznych służy jednocześnie ograniczeniu dowolności w ich przekazywaniu. Choć pierwotnie
wśród badaczy trwał zacięty spór co do podstaw różnicowania zadań własnych i zleconych33, dzisiaj coraz wyraźniej widać zacierające się różnice
między zadaniami własnymi a zleconymi.
Wydaje się, że na gruncie konstytucyjnym możliwym i pożądanym rozwiązaniem byłoby silniejsze rozróżnienie zadań własnych i zleconych. Po
pierwsze, należy wskazać, że dokonywanie decentralizacji zgodnie z zasadą
pomocniczości wymaga od władzy centralnej nieustannego monitorowania
sytuacji społecznej. Chodzi o to, aby podczas przenoszenia kompetencji na
mniejsze społeczności czy przejmowania tych kompetencji od mniejszych
społeczności nie doprowadzić do wykluczenia autonomii działania. Proces
decydowania o zakresie zadań własnych i zleconych powinien być zatem
dynamiczny. Skoro w zadaniach własnych miałyby urzeczywistniać się potrzeby wspólnoty samorządowej, w zakresie tych zadań władzom samorządowym winna być przyznana szersza swoboda niż w przypadku zadań
zleconych. Przyznanie tej swobody realizowałoby fundamentalne założenie
o względnym pierwszeństwie działania obywateli i ich zrzeszeń względem
władzy państwowej. Model ten jest możliwy do pogodzenia z konstytucyjnymi uwarunkowaniami delegowania zadań wynikającymi z hierarchii źródeł prawa i zasady legalizmu. Jest oczywiste, że kompetencja do działania
przyznana władzy samorządowej musi zostać wyrażona w ustawie. Jednakże
delegowanie tych kompetencji, wobec decentralizacji rozumianej w świetle
zasady pomocniczości, powinno przybierać różne formy. Upoważnienie do
wykonywania władzy publicznej w zakresie zadań rozpoznanych jako zadania własne samorządu powinno zapewniać jak największą swobodę w wykonywaniu tych zadań. Środkiem do zapewnienia tej swobody byłoby wykorzystanie możliwości dookreślenia elementów kluczowych dla wykonania
danego zadania przez akt prawa miejscowego.
Artykuł 94 Konstytucji RP dopuszcza w przypadku aktów prawa miejscowego tzw. upoważnienie generalne. Jak wskazuje A. Dąbek: „Upoważnienie generalne daje prawną możliwość wydania aktu prawa miejscowego, określając jedynie ogólny zakres tej regulacji lub jej warunki, lecz bez
ścisłych wytycznych dotyczących treści ustanawianych norm. Pozostawia
znacznie większą swobodę w kształtowaniu treści prawa miejscowego”34.
33
Por. koncepcje T. Bigo i J. Panejki za: A. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 166 Konstytucji
RP, w: Konstytucja RP, t. I: Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek, M. Safijan, Warszawa 2016, Legalis.
34
A. Dąbek, Komentarz do art. 94 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP, t. II: Komentarz do art. 87–243, red.
L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016, Legalis.
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Dzięki zastosowaniu upoważnień generalnych i zwiększaniu liczby aktów
prawa miejscowego możliwa byłaby zatem pełniejsza realizacja decentralizacji władzy publicznej zgodnej z zasadą pomocniczości. Większą szczegółowość przepisów delegujących należałoby zaakceptować w przypadku
zadań zleconych, w których na pierwszy plan wysuwa się obowiązek realizacji lokalnego segmentu działania o charakterze ogólnokrajowym, ponieważ wykonanie zadań zleconych na szczeblu centralnym wymaga pewnego podporządkowania władz lokalnych.
Podsumowując, wykorzystywanie – w przepisach delegujących zadania
własne – konstrukcji generalnego upoważnienia ustawowego, dzięki któremu samorządy mogłyby samodzielnie, aktem prawa miejscowego, decydować o sposobie wykonania zadania, pozwoliłoby wykorzystać w pełni
potencjał modelu decentralizacji opartego na zasadzie pomocniczości.
Zadaniem samorządów byłoby bowiem dookreślanie warunków i form
realizacji celu, który władza centralna uznaje za zadanie własne. Urzeczywistnienie tego modelu jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy pomocniczość będzie traktowana jako zasada konstytucyjna, a razem z nią – klauzula generalna odsyłająca do zestawu wartości społecznych, które mają
chronić autonomię człowieka i zrzeszeń przez niego tworzonych zarówno przed nadmierną ingerencją władzy, jak i ignorowaniem potrzeb oraz
możliwości niższych społeczności.

Summary

The process of decentralization in general assumes that power is given from central authorities to local ones. Other constitutional rules and values are important factors
which have to be taken into account during the interpretation of decentralization. One
of the most important issues is subsidiarity, which refers to the same concept, that is
dividing competences and roles among various levels of authority. It turns out that the
principle of decentralization should be interpreted in the light of the subsidiarity principle and its broad appeal to axiological principles. Thanks to such, it was possible to find
a more complete justification for the protection of the autonomy and self-identity of
local government, and to indicate the legislative model for delegation of tasks to local
self-government in the light of the interpreted principles.
Keywords: subsidiarity, decentralization, central and local authorities, division of
competence
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Zakres dopuszczalnej ingerencji władzy
centralnej w sferę funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce
– refleksje aksjologiczne
The extent of permissible interference by the central
authority in the sphere of functioning of local
government in Poland – axiological reflections

I
Restytucja samorządu terytorialnego, zapoczątkowana w 1990 r. utworzeniem gmin samorządowych, a następnie zwieńczona w 1998 r. powołaniem do życia samorządu powiatowego i samorządu województwa, stanowi niewątpliwie jedno z najważniejszych osiągnięć w procesie polskich
przekształceń ustrojowych lat 90. ubiegłego stulecia. Podstawowym założeniem wprowadzenia do polskiego porządku konstytucyjnego instytucji samorządu terytorialnego było wyraźne rozdzielenie funkcji władzy
publicznej – dotychczas sprawowanej jednolicie przez agendy państwowe
– pomiędzy organy władzy centralnej i władzy lokalnej, opartej o wspólnoty terytorialne obywateli. Należy mieć przy tym na uwadze, że owe
wspólnoty to nie tylko określona zbiorowość w znaczeniu stricte terytorialnym (gminy, powiaty, województwa samorządowe), ale nade wszystko
głęboka więź społeczna, wynikająca z tożsamych celów. Obejmują one
zarówno chęć wspólnego zaspokajania zbiorowych i indywidualnych
potrzeb wspólnoty, jak i zamiar urzeczywistnienia – w skali mikro – idei
dobra wspólnego, wyrażonej obecnie expressis verbis w art. 1 Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r.1
1

Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
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Formuła polskiego samorządu terytorialnego oparta jest na koncepcji tzw. samorządu państwowego, czym nawiązuje do idei kultywowanej
w Polsce międzywojennej, zwłaszcza w okresie kształtowania ustroju Rzeczypospolitej Polskiej po zamachu majowym roku 19262. Zgodnie z jej
podstawowym założeniem administracja rządowa i samorządowa stanowią
w istocie jedną administrację państwową. Samorząd nie jest odrębnym od
państw bytem prawnym i instytucjonalnym mimo tego, że cechuje go odrębna struktura organizacyjna oraz osobowość prawna. W konsekwencji
organy samorządu terytorialnego klasyfikowane są jako część władzy wykonawczej3. Samorząd jest zatem jedynie wytworem państwa, realizującym
zadania dobrowolnie przez państwo przekazane, w granicach udzielonego upoważnienia, w celu usprawnienia procesu ich realizacji4. Na gruncie
obowiązującej Konstytucji takie ujęcie roli i miejsca samorządu terytorialnego ugruntowuje przyjęta w art. 3 zasada unitaryzmu, zgodnie z którą
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym5.
Funkcjonowanie odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce w minionym ćwierćwieczu skłania do licznych refleksji i podsumowań dotyczących zarówno normatywnej konstrukcji samorządu, jak i dotychczasowych
doświadczeń praktycznych, związanych z obecnością tej instytucji w przestrzeni ustrojowej. Niewątpliwie stanowić może również inspirację dla rozważań nad ewentualnymi kierunkami jego dalszego rozwoju. Oprócz wskazanych wyżej aspektów bilansu osiągnięć samorządu i pożądanych korekt
Szerzej zob. A. Bosiacki, Samorząd terytorialne jako pojęcie naturalne i prawne. Polskie doświadczenia w perspektywie komparatystycznej, w: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech, t. I, red. M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Warszawa 2015, s. 41.
3
W przeciwieństwie do koncepcji naturalistycznej, zgodnie z którą samorząd jest odrębną od
państwa instytucją polityczną, a nie tylko administracyjną. Według koncepcji naturalistycznej
samorząd jest instytucją o starszym rodowodzie niż państwo, stąd przysługują mu własne prawa,
niezależne od państwa. Jednostki samorządu terytorialnego traktuje się tu jako instytucje równe
państwu, a ich praw państwo nie może modyfikować, a tym bardziej naruszać. Szerzej na ten
temat zob. przede wszystkim D. Dąbek, J. Zimmermann, Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny
w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red.
P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 9.
4
Por. R.P. Krawczyk, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym – aspekty konstytucyjno-ustawowe
i faktyczne, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała,
Trouń 2013, s. 100, a także P. Swianiewicz, Decentralizacja państwa i samorządy lokalne – polityka
kształtowania systemu samorządowego w Polsce, w: Demokracja w Polsce 2007–2009, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, Warszawa 2009, s. 203.
5
Jak wskazuje się w doktrynie, przyjęty w Konstytucji model państwa unitarnego stanowi
wypadkową szeregu czynników i doświadczeń historycznych, związanych z procesem kształtowania
polskiej państwowości. Zob. A. Bałaban, Unity and Decentralization of the State, w: The Principles of
Basic Institutions of the System of Government in Poland, red. P. Sarnecki, A. Szmyt, Z. Witkowski,
Warszawa 1999, s. 235 i n.
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jego funkcjonowania, nie mniej istotna wydaje się również ocena jego
działalności z perspektywy aksjologicznej. Wszak to właśnie demokratyczne wartości legły u podstaw procesu restytucji polskiego samorządu terytorialnego w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Ich bezpośrednim determinantem w tym zakresie stały się przede wszystkim zasada decentralizacji
władzy publicznej, zasada pomocniczości oraz ściśle powiązana z wymienionymi zasada samodzielności samorządu terytorialnego. Rekapitulacja
doświadczeń związanych z istnieniem samorządu terytorialnego w ujęciu
aksjologicznym nie może pominąć również odpowiedzi na pytania o granice samodzielności funkcjonowania wspólnot samorządowych oraz granice ingerencji państwa w ich działalność. W świetle aktualnej praktyki
kształtowania relacji państwo–samorząd terytorialny, równie istotna staje
się odpowiedź na pytanie dotyczące realnych i potencjalnych zagrożeń dla
rudymentów ustrojowych polskiego samorządu terytorialnego.
II
Zasada decentralizacji władzy publicznej, wyrażona w art. 15 ust. 1 Konstytucji, stanowi jeden z podstawowych elementów zasady demokratycznego państwa prawnego. Jej sens sprowadza się do przekazywania zadań przez
centralne organy państwa jednostkom administracyjnym niższego szczebla
oraz poszerzania sfery uprawnień tych ostatnich w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji6. Warunkiem koniecznym pełnego dyskontowania uprawnień przez jednostki samorządowe jest zarówno wyposażenie ich
w środki gwarantujące – chociażby w elementarnym zakresie – samodzielność finansową, jak i stworzenie prawnych podstaw dla możliwie najszerszej partycypacji członków danej wspólnoty terytorialnej w procesie decyzyjnym, obejmującym sprawy bezpośrednio ich dotyczące7. Najbardziej
rozbudowaną postać procesy decentralizacji przyjmują na szczeblu gminy,
czego dowodem jest możliwość utworzenia w jej strukturze jednostek pomocniczych w postaci sołectw, dzielnic i osiedli, zatem najmniejszych struktur samorządowych, których mieszkańcy bezpośrednio mogą uczestniczyć
w podejmowaniu podstawowych dla ich wspólnoty rozstrzygnięć. Tak rozumiana decentralizacja prowadzi w istocie do „uspołeczniania” procesów
decyzyjnych w państwie, zwłaszcza na szczeblu lokalnym8.
Zob. D. Dąbek, J. Zimmermann, op. cit., s. 7.
Por. G. Marcou, Décentralisation et démocratie locale, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji
europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska,
Warszawa 2009, s. 81.
8
Zob. P. Sarnecki, Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, w: Samorządy w Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 29.
6
7
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Nie budzi przy tym wątpliwości fakt, iż zasada decentralizacji – choć
fundamentalna w państwie demokratycznym – nie stanowi wartości absolutnej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach może lub wręcz powinna
podlegać ograniczeniom. Teza ta znajduje umocowanie nie tylko w poglądach doktryny, ale również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który niejednokrotnie wskazywał, że decentralizacja nie może być
rozumiana w sposób mechaniczny, w oderwaniu od całokształtu zasad
i wartości konstytucyjnych składających się na ustrój państwa9. To właśnie ów kontekst aksjologiczny, w tym nade wszystko zasada unitaryzmu,
wyznaczać ma granice decentralizacji. Jak już bowiem zostało podniesione, organy niższego szczebla nie dysponują pełnią kompetencji własnych,
a jedynie dzielą je z organami państwa, w szczególności legislatywą i egzekutywą. Granice realizacji zadań publicznych przez jednostki administracji
terytorialnej bezpośrednio wyznacza w tym przypadku ustawodawca, co
jednoznacznie wynika z brzmienia art. 163 Konstytucji10.
Limitacja procesów decentralizacyjnych przez władze centralne nie może
wszak kwestionować samej istoty zasady decentralizacji. Z tego względu
podstawowym kryterium formalnym ograniczeń jest wprowadzanie ich wyłącznie w drodze ustawy, zaś katalog materialnych przesłanek ingerencji państwa w sferę samodzielności samorządu sprowadza się w zasadzie do dwóch
kryteriów, mianowicie efektywności i gospodarności. Kryteria te wynikają
wprost z wiążących Rzeczpospolitą Polską postanowień art. 4 Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego11. Kompetencje organów lokalnych nie mogą
być arbitralnie modyfikowane przez decyzje organów centralnych, ergo – nie
mogą opierać się wyłącznie na mechanizmie subdelegacji ze strony organów
państwa, lecz powinny znajdować wyraźne umocowanie w przepisach rangi
ustawowej. Jedynie w ten sposób samorząd terytorialny może być trwale
włączony w struktury sprawowania władzy w demokratycznym państwie
prawnym12. Przyznanie przez ustawodawcę większości zadań publicznych
Tak np. w wyroku z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02.
„Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
11
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r.
(Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607), od 2006 r. w polskim nazewnictwie jako Europejska Karta Samorządu Lokalnego (obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu
błędu – Dz.U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107). Szerzej na temat kwestii jej obowiązywania w polskim
porządku prawnym zob. E. Popławska, Opinia na temat zasady pomocniczości (subsydiarności) w Europejskiej
Karcie Samorządu Terytorialnego w związku z ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 7–8, s. 107 i n.
12
Zob. uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 1994 r., sygn. W 10/93. W doktrynie:
m.in. P. Mijal, Zasada pomocniczości jako wyznacznik prawotwórczej roli samorządu terytorialnego, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego”, 2014, nr 2, s. 217.
9
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organom administracji rządowej w istocie nadawałoby konstytucyjnej zasadzie decentralizacji charakter pozorny.
Na gruncie zastanego orzecznictwa sądowokonstytucyjnego wskazuje
się jednoznacznie, że rudymentarnym czynnikiem urzeczywistniającym zasadę decentralizacji władzy publicznej jest przyznanie jednostkom lokalnym
możliwie szerokiego zakresu samodzielności w realizacji zadań publicznych,
wydzielonych z zakresu właściwości władzy państwowej13. Zaspokajanie
potrzeb członków wspólnoty samorządowej za pomocą działań, podejmowanych przez kompetentne organy samorządowe w sposób samodzielny
i niezależny od organów administracji rządowej gwarantowane jest przez
mechanizmy ochrony sądowej (art. 165 ust. 2 Konstytucji). W formule tej
uzewnętrznia się też mechanizm hamowania władzy ustawodawczej i wykonawczej przez niezależne sądy i niezawisłych sędziów, co stanowi conditio sine
qua non zasady równoważenia się władz w państwie demokratycznym. Z dotychczasowych doświadczeń praktyki ustrojowej wynika, że ochrona ta stanowi najbardziej skuteczne narzędzie określania granic ingerencji państwa
w sferę funkcjonowania administracji lokalnej na szczeblu samorządowym.
Zasada pomocniczości (subsydiarności) wyrażona jest wprost jedynie
w preambule do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Ustrojodawca zdefiniował
ją tam jako mechanizm umacniający uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Tym samym ma ona stanowić gwarancję poszerzania zakresu samorządu
terytorialnego, który tworzą wspólnoty obywatelskie, jak również bezpośrednią gwarancję dla samych obywateli, w odniesieniu do respektowania
przez państwo katalogu ich wolności i praw zawartych w Konstytucji. Takie ujęcie zasady pomocniczości niesie w swej treści zobowiązanie organów
państwa do poszerzania sfery praw wspólnotowych za pomocą ustawodawstwa14. Interpretacja ta pokrywa się z rozumieniem zasady pomocniczości na
gruncie przywołanego już art. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Zgodnie z niekwestionowaną, zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie,
interpretacją tego przepisu odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny generalnie ponosić te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając kompetencje władcze innym organom niż lokalne, należy
uwzględnić zakres i charakter zadania, którego dotyczą, oraz mieć na względzie wymogi efektywności i gospodarności. Tak więc o ile nie stoją temu
na przeszkodzie względy efektywności i gospodarności, decyzje w zakresie
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 1998 r., sygn. K 40/97, oraz postanowienie
Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada 1999 r., sygn. Ts. 104/99.
14
Por. P. Chmielnicki, „Istotna część zadań publicznych” i zasada subsydiarności jako konstytucyjne dyrektywy
określające zakres działania samorządu terytorialnego i ich realizacji w ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 58.
13
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zaspokajania potrzeb wspólnot lokalnych powinny być podejmowane na
najniższych poziomach instytucjonalnych. Dodatkowej argumentacji w tym
względzie dostarcza bogaty dorobek społecznej nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Za najbardziej spektakularny uznać należy w tej kwestii pogląd
wyrażony w encyklice papieża Piusa XI, zgodnie z którym „niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym
i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić i przekazywanie
ich wyższym”15. Elementy zasady pomocniczości można również bez trudu
odnaleźć w blisko związanych ze społeczną nauką Kościoła poglądach z zakresu pedagogiki społecznej autorstwa Marii Montessori. Stworzona przez
nią metoda nauczania oparta na formule „pomóż mi zrobić to samodzielnie” nawiązuje do idei pomocniczości poprzez założenie, iż samodzielność
w realizacji zadań przyczynia się nie tylko do kształcenia poczucia tzw. wolności społecznej wspólnot, ale również integruje je wewnętrznie, wywołując
zbiorowe poczucie odpowiedzialności za bieg spraw danej wspólnoty16. Nie
ulega wątpliwości, że zasada pomocniczości ściśle wiąże się zatem z istotą
ustroju demokratycznego, rozumianego jako faktyczny, a nie tylko formalny udział społeczeństwa decydowaniu o sprawach państwowych17. Tym samym, jak trafnie wskazuje M. Granat, zasada ta stanowi jeden z fundamentów polskiego porządku konstytucyjnego18.
Zasada pomocniczości pozostaje w ścisłej relacji z omówionymi dotychczas zasadami decentralizacji i samodzielności samorządu terytorialnego. Zarówno w poglądach doktryny, jak i w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego akcentuje się wyraźnie, że zasada decentralizacji służy
w istocie wdrażaniu zasady pomocniczości19. Dla organów wyższego
szczebla instytucjonalnego pomocniczość stanowi zarówno zobowiązanie, jak i uprawnienie do wspierania organów szczebla niższego w realizowaniu przez nie zadań publicznych, których same nie są w stanie wykonać
efektywnie i gospodarnie20. Tym samym zasada pomocniczości wpisuje
Encyklika Quadragèsimo Anno, „Znak” 1982, nr 7–9, s. 707–708.
Zob. M. Montessori, Le Case dei Bambini, tłum. H. Lindenfeld, Warszawa 1913, s. 16.
17
Szerzej zob. P. Sarnecki, Tezy do art. 15, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red.
L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 3.
18
Zob. M. Granat, Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstęp do Konstytucji RP zobowiązuje?, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof.
Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 63.
19
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 2005 r., sygn. Kp 3/05.
20
Pogląd ten jest tożsamy z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, który np.
w przywołanym już wyroku z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, stwierdził, że umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot nie oznacza rezygnacji z działań władzy publicznej na szczeblu ponadlokalnym, a przeciwnie – wymaga tego rodzaju działań, jeżeli samodzielne rozwiązanie problemów przez organy szczebla podstawowego nie jest możliwe.
15
16
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się w szeroko rozumianą formułę racjonalizacji funkcjonowania systemu ustrojowego państwa. Należy przy tym podkreślić, że wspomniany
obowiązek nie odnosi się wyłącznie do organów administracji rządowej,
ale dotyczy również wzajemnych stosunków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na różnych poziomach ich funkcjonowania21.
Nie oznacza to bynajmniej powstania pomiędzy nimi jakiejkolwiek relacji
zwierzchnictwa z jednej, a podległości z drugiej strony. Motywowana zasadą pomocniczości interwencja państwa w sferę działalności jednostek
samorządu terytorialnego dopuszczalna jest jedynie w takim wypadku
i w takim stopniu, w jakim poszczególne wspólnoty nie są w stanie same
wykonać powierzonych im zadań. Zasadność ingerencji państwa musi
w tej sytuacji podlegać każdorazowej ocenie casu ad casum22.
Jak już zostało wspomniane, zasada decentralizacji nie stanowi wartości
absolutnej i jako taka może podlegać ograniczeniom. Tę samą cechę należy przypisać również zasadzie samodzielności samorządu terytorialnego.
Również i w tym przypadku dopuszczalna jest ingerencja ze strony państwa
w granicach ściśle wyznaczonych przez Konstytucję i ustawy oraz w sposób,
który nie będzie prowadzić do kwestionowania praw przyznanych jednostkom samorządu23. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wszelka ingerencja
zewnętrzna w sferę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
musi być interpretowana jako wyjątek od ogólnej zasady samodzielności, co
implikuje jej dopuszczalność tylko w przypadkach i formach oraz w zakresie
ściśle określonym przepisami prawa24. Jednocześnie, pojmowanie ingerencji
państwa w sferę samodzielności samorządu terytorialnego na zasadzie wyjątku ogranicza również swobodę ustawodawcy w odniesieniu do możliwości wprowadzania kolejnych ograniczeń. W żadnym wypadku nie mogą one
być wprowadzane przez prawodawcę w sposób arbitralny. Limitacja zakresu
swobody samorządu, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i funkcjonalnej,
musi być uzasadniona zarówno normami konstytucyjnymi, jak i postanowieniami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Ingerencja ta nie może
być nade wszystko nadmierna, tj. naruszać zasady proporcjonalności25.
Por. P. Chmielnicki, op. cit., s. 60–61.
Na ten temat zob. też E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności), w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 189.
23
Szerzej zob. m.in. J. Czerw, Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów Konstytucji RP i samorządowych ustaw ustrojowych, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 239 i n.
24
Tak Trybunał Konstytucyjny w przywołanym już wyroku z 24 marca 1998 r., sygn. K 40/97.
25
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 maja 1998 r., sygn. K 38/97.
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Podstawową formę ingerencji administracji rządowej w sferę samodzielności samorządu terytorialnego stanowi nadzór nad bieżącą działalnością jednostek samorządowych, odnoszący się do realizowanych przez
nie zadań publicznych. Istota uprawnień nadzorczych wyraża się w czuwaniu nad tym, aby w procesie realizacji zadań publicznych, służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, organy władzy lokalnej nie
przekraczały granic kompetencyjnych przyznanych im przez ustawodawcę. Podobnie jak w przypadku zasady pomocniczości, nadzór nie kreuje
relacji zwierzchnictwa organów administracji państwowej względem nadzorowanych jednostek samorządowych26. Naturalną konsekwencją zasady
decentralizacji jest zarówno ograniczenie zakresu owego nadzoru do niezbędnego minimum, jak i zakotwiczenie go na poziomie norm konstytucyjnych w sposób uniemożliwiający arbitralne poszerzanie przez organy
państwa. Regulacja konstytucyjna powinna zatem obejmować zarówno
określenie organów nadzorczych, jak i kryteriów nadzoru, środków nadzorczych i okoliczności ich stosowania27.
Obecna regulacja konstytucyjna spełnia owe warunki jedynie połowicznie, enumeratywnie wymieniając organy nadzoru nad samorządem terytorialnym (art. 171 ust. 2). W odniesieniu do kryteriów nadzoru, art. 171
ust. 1 Konstytucji stanowi, iż działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności, jednak na poziomie ustawowym katalog kryteriów jest szerszy, gdyż w odniesieniu do zadań zleconych
obejmuje również kryterium gospodarności i rzetelności28. Z kolei środki
nadzoru – z wyjątkiem najdalej idącego przejawu ingerencji w sferę samorządu, jaki stanowi rozwiązanie organu stanowiącego gminy przez Sejm na
wniosek Prezesa Rady Ministrów (art. 171 ust. 3 Konstytucji) – w całości
określone są na poziomie ustawowym. W praktyce działania ustawodawcy zauważalna jest tendencja do wychodzenia poza zakres podmiotowy
i przedmiotowy nadzoru określony w Konstytucji poprzez przyznanie
uprawnień nadzorczych na poziomie ustaw materialnych, np. Ministrowi
Spraw Zagranicznych, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a nawet kuratorom oświaty29. Zagrożenie dla samodzielności samorządu terytorialnego
w tym zakresie stanowić może również obserwowana od lat praktyka nadPor. R.P. Krawczyk, op. cit., s. 2.
Por. D. Dąbek, J. Zimmermann, op. cit., s. 20.
28
Art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.).
29
W odniesieniu do ostatniego z wymienionych przypadków problem ten szerzej analizuje G. Koksanowicz w zawartym w niniejszym tomie opracowaniu poświęconym zmianom w prawie oświatowym.
26
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miernie szerokiej interpretacji pojęcia „legalność” jako konstytucyjnego
kryterium nadzoru. Organy nadzorcze próbują obejmować nim nie tylko
par excellence zgodność z prawem działań jednostek samorządu, ale także
zgodność sposobu realizacji zadań publicznych z celami założonymi przez
ustawodawcę30.
III
Odnosząc się do aktualnych tendencji związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie sposób
jest abstrahować od jego dotychczasowego dorobku. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że samorząd trwale wpisał się w krajobraz państwa demokratycznego, stając się nieodzownym składnikiem zasady demokratycznego
państwa prawnego, z trudem – gdyż bez głęboko zakorzenionych tradycji – kształtowanej w Polsce po 1989 r. Dwadzieścia siedem lat obowiązywania idei samorządności zdecydowanie pozytywnie zweryfikowało jej
rolę w kształtowaniu świadomości współdecydowania wspólnot lokalnych
o sprawach ich dotyczących, wzmacniając tym samym przesłanie płynące z zasady suwerenności narodu, wyrażonej w art. 4 ust. 1 Konstytucji.
Funkcjonowanie wspólnot lokalnych stanowi zatem bazę instytucjonalną
w żmudnym procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. W tym kontekście zarówno zasada pomocniczości, jak i decentralizacji władzy publicznej stanowią ważną część systemu aksjologicznego Rzeczypospolitej.
Rolą prawodawcy jest inkorporowanie ich treści do porządku prawnego
w sposób umożliwiający realne oddziaływanie owych zasad w praktyce
ustrojowej. Dotyczy to w szczególności wyraźnego określenia granic ingerencji państwa w sferę samodzielności decyzyjnej i finansowej jednostek samorządowych, zwłaszcza za pomocą mechanizmów przyznanego
państwu mocą Konstytucji nadzoru nad samorządem. Organy nadzoru
wyposażone zostały w daleko idące środki ingerencji w funkcjonowanie
jednostek samorządu terytorialnego, włącznie z kompetencjami do wydawania zarządzeń zastępczych, a nawet odwoływania organu wykonawczego gminy czy też rozwiązywania organów stanowiących. Środki te muszą
być stosowane w sposób szczególnie powściągliwy, zgodnie z zasadą proporcjonalności. W przeciwnym razie zasada samodzielności samorządu
terytorialnego stanie się jedynie formułą iluzoryczną, bez praktycznego
znaczenia dla członków wspólnot lokalnych.
30
Praktykę tę piętnowano w doktrynie już ponad dziesięć lat temu. Zob. D. Dąbek, J. Zimmermann, op. cit., s. 22.
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W tym kontekście szczególny niepokój budzą nasilające się w ostatnich
latach przejawy zawłaszczania kompetencji społeczności lokalnych przez
władze centralne, których intensywność sugeruje wręcz próbę powrotu do
idei centralizacji władzy państwowej, charakterystycznej wszak dla ustroju,
który z demokracją i społeczeństwem obywatelskim nie ma nic wspólnego. Wypada przy tej okazji zauważyć, że w polskich doświadczeniach
ustrojowych proces centralizacji władzy nie jest zjawiskiem nowym. Zagrożenia wynikające z monopolizacji władzy pod egidą silnego państwa
dostrzegano i sygnalizowano także w schyłkowym okresie obowiązywania
Konstytucji z 1935 r.31 Monopol ów osiągnął zaś swe apogeum w dobie
państwa realnego socjalizmu, w związku z likwidacją samorządu terytorialnego i wprowadzeniem w 1950 r. rad narodowych jako jedynych ekspozytur władzy lokalnej.
Obecnie kwestionowanie samodzielności samorządu terytorialnego
przejawia się zasadniczo na poziomie rozwiązań ustawowych przyjmowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nadmierna ingerencja państwa
w sferę funkcjonowania samorządu terytorialnego zaznacza się dwupłaszczyznowo, tj. zarówno w obszarze instytucjonalnym, jak i w odniesieniu
do zakresu poszerzania uprawnień nadzorczych administracji rządowej.
Egzemplifikację problemu w pierwszym z wymienionych obszarów stanowią zmiany wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska32, w wyniku których znacząco ograniczona
została reprezentacja przedstawicieli samorządu terytorialnego w strukturze rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a kompetencje w zakresie kształtowania składu owych rad przekazane zostały do
właściwości organów administracji rządowej33. W odniesieniu do nadzoru nad samorządem terytorialnym daleko idące środki ingerencji państwa
w sferę samorządu, co najmniej wątpliwie z punktu widzenia zasady proporcjonalności, Sejm próbował wprowadzić ustawą z 8 czerwca 2017 r.
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych
innych ustaw34. Nowelizacja ta przewidywała m.in. wprowadzenie zmian
w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przyznających organom nadzoru prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji
Zob. F. Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, nr 1. Szerzej na ten temat zob. A. Turska, Państwo społeczeństwa obywatelskiego, w: Państwo,
prawo, polityka w przestrzeni konstytucyjnej, red. J. Majchrowski, Warszawa 2007, s. 153–154.
32
Dz.U. z 2017 r., poz. 898.
33
W niniejszej monografii problem ten bardziej szczegółowo porusza J. Sobczak w opracowaniu
Ewolucja zadań samorządu województwa w procesie decentralizacji i centralizmu.
34
Druk sejmowy nr 1409.
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i funkcjonowania nie tylko gminy (jak dotychczas), ale również związków
międzygminnych oraz innych osób prawnych z udziałem gminy lub utworzonych przez gminę na podstawie odrębnych przepisów, niezbędnych
organom państwa dla wykonywania przez nie uprawnień nadzorczych
(art. 88 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu ustawy nowelizującej). Novum w relacjach pomiędzy organami państwa i organami samorządu terytorialnego w sferze nadzoru stanowić miało również przyznanie
Prezesowi Rady Ministrów prawa do nadawania rozstrzygnięciom nadzorczym rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadkach określonych
w art. 97a ustawy o samorządzie gminnym, dodanym ustawą nowelizującą. 12 lipca br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy nowelizującej, a Sejm nie rozstrzygnął kwestii jej ponownego
uchwalenia35. Wskazane wyżej propozycje idą w parze z odnotowywaną
od pewnego czasu praktyką nadużywania przez wojewodów uprawnień
do wydawania zarządzeń zastępczych celem wygaszania mandatów wójtom, burmistrzom i prezydentom miast reprezentującym inną niż rządząca większość opcję polityczną36.
Zasadnicze obiekcje budzą również zapowiedzi – na razie artykułowane jedynie na forum medialnym – zmian w przepisach ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy37, dotyczących zwłaszcza ograniczenia (do
dwóch) kadencji piastunów funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
jak również wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą możliwość rejestracji
komitetów wyborczych w wyborach samorządowych miałaby być zastrzeżona wyłącznie dla partii politycznych. Wątpliwości te wynikają zasadniczo z braku wyraźnego, merytorycznego uzasadnienia nowelizacji owych
przepisów. Prowadzi to z kolei do supozycji, że deklarowana przez większość parlamentarną potrzeba reformy procedur wyborczych do organów
stanowiących i wykonawczych samorządu gminnego może być motywowana wyłącznie względami stricte politycznymi, a w konsekwencji prowadzić do jeszcze większego podporządkowania samorządu organom władzy państwowej.
Sygnalizowane powyżej zjawiska, stanowiące – jak się obecnie wydaje
– fragment głębszej tendencji ustrojowej, mogą w efekcie doprowadzić de
deprecjacji dotychczasowego statusu samorządu terytorialnego oraz regresu polskiej demokracji. Pozorne funkcjonowanie samorządu terytorialnego
w postaci organów formalnie powołanych do życia, ale w praktyce w pełni
Wg stanu na 13 września 2017 r.
Jako przykład służyć mogą przypadki prezydentów Łodzi, Lublina czy Radomia.
37
Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.
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zależnych od władzy centralnej, stanowi wszak jedną z cech tzw. zimnej
demokracji, a mówiąc mniej eufemistycznie – miękkiego autorytaryzmu.
W dotychczasowych doświadczeniach okresu przekształceń ustrojowych
oraz czasu obowiązywania Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. skutecznym
protektorem praw wspólnot samorządowych w ich relacjach z władzą
ustawodawczą i rządem były organy władzy sądowniczej, w szczególności
zaś Trybunał Konstytucyjny. Obecna proweniencja personalna, jak również, niestety, polityczna tego organu, będąca efektem zmian organizacyjnych i funkcjonalnych wprowadzonych w 2016 r. wbrew rudymentom zasady państwa prawnego i zasady podziału władzy oraz równowagi władz,
spowodowała znaczący spadek efektywności Trybunału w realizowaniu
przezeń funkcji obrońcy wartości konstytucyjnych. W tak skomplikowanej sytuacji ustrojowej nie budzi wątpliwości, że ostoją aksjologicznych
podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce mogą być
obecnie jedynie niezależne i niezawisłe sądy administracyjne.

Summary

The article brings up the problem of the axiological aspects of the principle of decentralization of public power as that of the basic institution of the system of government of the Constitution of April 2nd, 1997. The first part contains theoretical comments
on the relationship between the principle of decentralization, unity and subsidiarity and,
most importantly, the principle of national sovereignty. In this context, according to
the author, the independent nature of local government and its operational efficiency
are the main conditions in the process of building civil society in Poland. The second
part contains critical comments on the present relationship between the central authority
and local government. In the author’s opinion, some of the legislative initiatives of the
parliamentary majority lead to the excessive interference in the self-governance of local
communities and violate the principle of the decentralization of the state.
Keywords: local government; local democracy; decentralization of public power
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Udział Senatu RP w decentralizacji struktury
państwa
Participation of the Polish Senate in decentralization
of the state structure

W latach osiemdziesiątych w Polsce odrodziła się koncepcja decentralizacji1 władzy, która wyrażała się zainteresowaniem problematyką społeczności
lokalnych. Przekładać się to miało na względną autonomię oraz upodmiotowienie w zakresie gospodarczym i społecznym konkretnych społeczności lokalnych w ramach szerszego układu społeczno-przestrzennego oraz
politycznego2. Pierwsze publiczne rozważania o wprowadzeniu reformy
decentralizacji – samorządu terytorialnego3 zostały przedstawione w programie I Krajowego Zjazdu „Solidarności”. Potem ta tematyka pojawiała
się podczas obrad okrągłego stołu4.
Decentralizacja polega na „przeniesieniu części uprawnień władzy centralnej na organy niższych
szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji” (W. Kopaliński, Słownik
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 112). W doktrynie utarł się
pogląd, że „decentralizacja ustrojowa (polityczna) zakłada, że podmioty niższego szczebla działają
poprzez wybrane demokratycznie organy wykonawcze i decyzyjne. Najwyższy stopień decentralizacji ustrojowej wyraża się w niezależności ustrojowej rządów niższego szczebla samorządu terytorialnego od rządu centralnego” (S. Flejterski, M. Zioło, Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych
w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 3, s. 6.
2
Szerzej: J. Regulski, Samorząd terytorialny: Skąd i dokąd?, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2,
s. 104 i n.
3
Art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu (Dz.U.1994.124.607) definiuje samorząd terytorialny
jako: prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania
i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie
ich mieszkańców. Zob. M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 1990, nr 1, s. 16–28.
4
Jednakże to zagadnienie budziło różne rozumienie obradujących stron, dlatego protokół końcowy zawierał wykaz rozbieżności. Zob. Protokół końcowy grupy roboczej do spraw samorządu terytorialnego,
w: Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 6 lutego – 5 kwietnia 1989 r. Szerzej: B. Nawrot, J. Pokładecki, Rewolucja samorządowa a zmiana lokalnych elit politycznych, w: Elity polityczne w Polsce, red. K. Pałecki,
Warszawa 1992, s. 279–280.
1
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Od samego początku Senat RP odgrywał rolę w decentralizacji. Proces przeobrażeń ustrojowych w Polsce dotyczył m.in. przywrócenia jednej
z form demokratycznego oraz zdecentralizowanego państwa – samorządu
terytorialnego. To z inicjatywy drugiej izby zostały rozpoczęte prace legislacyjne nad projektami ustaw koniecznymi do wprowadzenia do ustroju tej formy administracji, a zatem początku decentralizacji. O wyborze
przedmiotu prac Senatu zdecydowała dyskusja5, a przede wszystkim fakt,
że były już sformułowane założenia reformy samorządu terytorialnego6.
W trakcie rozmów zostały zaprezentowane argumenty uzasadniające wprowadzenie wspomnianej instytucji; wśród nich wymieniano przyczyny: polityczne, społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Wcześniej powołana została
Komisja Samorządu Terytorialnego, na czele której stanął J. Regulski, i jej
powierzono przygotowanie właściwych regulacji prawnych.
Jednym z czynników uzasadniających podjęcia się przez Senat realizacji
tej inicjatywy były wyniki wyborów parlamentarnych przeprowadzonych
w czerwcu 1989 r. i, co było ich skutkiem – skład osobowy tej izby. Jak
stwierdził J. Regulski: „fakt, że Solidarność uzyskała przytłaczającą większość w Senacie przy mniejszości w Sejmie i przy rządzie pozostającym
ciągle w rękach poprzedniej ekipy, jednoznacznie przesądził o tym, że
wszystkie podstawowe inicjatywy ustawodawcze musiały być podejmowane przez Senat”7. Należy zaakcentować, że Senat był wówczas jedynym
organem władzy wyłonionym w całości w wolnych wyborach.
Impuls Senatu, którego inicjatywa zapoczątkowała proces legislacyjny,
spowodował, że również Rada Ministrów przystąpiła do działania. T. Mazowiecki w swoim exposé 8 potwierdził potrzebę przeprowadzenia reformy
samorządu terytorialnego9 i po utworzeniu rządu powołał J. Regulskiego
na stanowisko pełnomocnika rządu ds. samorządu terytorialnego w randze
podsekretarza stanu. Przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego został J. Stępień. Należy dodać, że na samym początku nastąpił
podział działań pomiędzy Senat i rząd. Głównym zadaniem podczas przyOmawiane były również propozycje prac nad reformą służby zdrowia lub przekształcenia wsi
i rolnictwa.
6
Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 3 posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniach 28, 29, 31 lipca
i 1 sierpnia 1989 r., Warszawa 1989.
7
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 66–67.
8
Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 12 września
1989 r., Warszawa 1989.
9
J. Regulski podkreślał, że „był to oczywisty skutek wszystkich dotychczasowych działań w sprawie
samorządu, a przede wszystkim inicjatywy senackiej, która miała tu kluczowe znaczenie” (J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 71).
5
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gotowania reformy było opracowanie właściwych aktów prawnych. Z powodu ogromu prac i ograniczeń czasowych dokonano ich podziału między
współpracujące instytucje. Podstawowe prace dotyczące zmian konstytucyjnych, projektów ustaw ustrojowych, ordynacji wyborczej miały się toczyć
w Senacie, zaś sprawy dotyczące podziału zadań i kompetencji pomiędzy
administrację rządową oraz samorząd, a także założenia finansowania samorządu w nieco późniejszym czasie spoczywać miały w gestii rządu.
Opracowano kilka projektów ustaw. Pierwszy dotyczył powołania i organizacji samorządu gminnego. Drugi związany był z potrzebą nowelizacji
Konstytucji wynikającą z wprowadzenia reformy samorządowej. Trzeci odnosił się do regulacji określających status pracowników gminnych.
Czwarty dotyczył zmian ordynacji wyborczej, która miała odpowiadać standardom demokratycznym. W pracach senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego działała grupa ekspertów, w szczególności należy tu wymienić:
prof. M. Kuleszę, prof. T. Rabską, dr Z. Niewiadomskiego, prof. T. Dybowskiego, prof. M. Gintowt-Jankowicz, prof. A. Całusę10.
Senat, odcinając się zdecydowanie od zastanych struktur rad narodowych i od zasady „jednolitej władzy państwowej w terenie”, musiał stawiać
od podstaw nowe fundamenty samorządu11. Celem reformy było zmniejszenie kompetencji administracji państwowej (rządowej) na rzecz powstającego samorządu. Jednak w toku prac okazało się, że różnice w poglądach
dotyczących przyszłego systemu państwa są znaczne12. W października
1989 r. pojawiły się w Sejmie kontraktowym głosy postulujące skrócenie
kadencji rad narodowych oraz przeprowadzenie w grudniu 1989 r. nowych wyborów do nich, lecz według demokratycznej ordynacji wyborczej.
Prace w Senacie miały być spowolnione, tak aby projekty ustaw z jego
Szerzej: J. Stępień, W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 3, s. 51–52.
11
T. Rabska, Polska myśl samorządowa i rola nauki w przywróceniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, w: Dziesięć lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce. (Od inicjatywy Senatu do decentralizacji
państwa). Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pod patronatem Marszałka Senatu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, Warszawa 2000, s. 44; T. Fuks,
Konstytucyjne problemy reformy samorządowej, „Państwo i Prawo” 1992, nr 4, s. 66–68.
12
J. Regulski, Ustrój samorządów w postulatach 1989 roku, w: 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, Warszawa 2014, s. 6. Dlatego dokonana decentralizacja władzy
miała wąski obszar, a wiele spraw o lokalnym charakterze pozostało w kompetencji administracji
rządowej – urzędów wojewódzkich i rejonowych – nawet te kompetencje, które wcześniej należały
do gmin jako organów administracji państwowej. Należy się zgodzić z R. Kamińskim, że „przez
opory biurokratyczne nie zdołano w 1990 r. zrealizować wielu zamierzeń twórców reformy. Nie
przekazano samorządom szkół […]; nie rozwiązano ostatecznie spraw gospodarki terenami; nie
przekształcono przedsiębiorstw komunalnych itp.” (R. Kamiński, Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej. Odbudowa i jej efekty, Łódź 2014, s. 121).
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inicjatywy trafiły do Sejmu po upływie 2 lat. Taka koncepcja była nie do
zaakceptowania przez Senat i wobec zdecydowanego w tej sprawie stanowiska reprezentowanego także przez jego marszałka A. Stelmachowskiego premier T. Mazowiecki ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się
w maju 1990 r., a Senat dalej pracuje nad przygotowaniem koniecznych
projektów ustaw. Jednocześnie w Sejmie powołana została Nadzwyczajna
Komisja ds. Samorządu Terytorialnego13. Miała ona pracować równolegle
z komisją senacką i niejako recenzować na bieżąco prace w drugiej izbie.
19 stycznia 1990 r. Senat przedstawił cztery projekty ustaw14: o zmianie
Konstytucji RP, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do
organów gminy i o pracownikach komunalnych15. Senator sprawozdawca
J. Stępień przedstawił główne założenia projektów ustaw, które zakładały: likwidację rad narodowych, głęboką reformę państwowej administracji
rządowej oraz zbudowanie od postaw instytucji samorządu terytorialnego. Zmiany na tym etapie ograniczone były generalnie do wprowadzenia struktury samorządu gminnego. Sprawy utworzenia samorządów na
wyższym szczeblu zostały odłożone na później. Stało się tak dlatego, że
przygotowywana reforma w gminach nie wymagała nowych zmian w podziale administracyjnym państwa, dlatego można było zrealizować ją dość
sprawnie, a opracowanie przepisów wprowadzających kolejne elementy
struktury decentralizacji państwa zwolniłoby zdecydowanie ten proces.
Poza tym nie było uzgodnionych koncepcji, czy ma być to samorząd dwuczy trzyszczeblowy. Istniały również względy racjonalistyczne – brak środków nie pozwalał na wprowadzanie szerszej reformy.
Projekt tzw. ustrojowej ustawy samorządowej uchwalonej przez Senat
przewidywał16 gminę rozumianą jako wspólnotę jej mieszkańców, wyposażoną w osobowość prawną, która mogłaby prowadzić działalność
gospodarczą, lecz tylko w zakresie użyteczności publicznej17. Zakładano
13
Jej zadaniem było przeprowadzenie porozumień między klubami politycznymi i ostateczne opracowanie tekstów ustaw.
14
Uchwalone zostały 19 stycznia 1990 r.
15
Sprawozdanie stenograficzne z 19 posiedzenia Sejmu RP w dniach 25 i 26 stycznia 1990 r. Jak wspomina J. Regulski: „Było to możliwe, gdyż istniał już poważny dorobek i konkretne projekty, nie tylko w wyniku
[…] dawnych wieloletnich badań [J. Regulskiego], ale również dzięki działalności różnych środowisk,
przede wszystkim krakowskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych i katowickiej grupy profesorów
Karola Podgórskiego i Waleriana Pańki” (J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej…, s. 78).
16
Senacki projekt ustawy o samorządzie terytorialnym, druk sejmowy 195 z 20 stycznia 1990 r.
17
W uzasadnieniu do projektu ustawy o samorządzie terytorialnym czytamy: „tzw. działalność komercyjna gminy została wyłączona w obawie przed zbytnim koncertowaniem się na takiej działalności i przez to zaniedbywanie zadań podstawowych, publicznych, pod pozorem poszukiwania
zwiększonych środków na tę ostatnią właśnie działalność”.

Udział Senatu RP w decentralizacji struktury państwa

39

wyodrębnienie budżetu gminy, zasilanego dochodami własnymi i majątku gminy oraz subwencji ogólnej z budżetu centralnego. Władze samorządu miały być wyłaniane w demokratyczny sposób, miały realizować
zadania własne, a także wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej18, a ustrojową samodzielność gminy miała gwarantować
ochrona sądowa. Planowano wprowadzenie domniemania kompetencji
gmin we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych
na rzecz innych organów państwa, a także wyraźne rozdzielenie polityki
i administracji w gminie przez utworzenie rady z jej przewodniczącym
i odrębnego organu wykonawczego (zgodnie z zasadą niepołączalności stanowisk). Zamierzano utworzyć regionalne izby obrachunkowe19
jako niezależny organ kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym
w zakresie gospodarki finansowej. Przewidywano możliwość zaskarżenia
uchwały władz gminy do sądu administracyjnego przez każdego, kogo
interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone tą uchwałą. Bardzo
ciekawym pomysłem było utworzenie Krajowego Związku Gmin. Instytucja ta miała mieć charakter przymusowego zrzeszenia wszystkich
gmin. Celem jego powołania było stworzenie podmiotu właściwego do
reprezentowania ogółu gmin wobec organów instytucji centralnych oraz
chroniącego samodzielność, kompetencje i budżet gmin.
Gmina, otrzymując własne kompetencje, budżet i mienie, zyskiwać
miała samodzielność i odrębność od administracji rządowej, wskutek
czego miała nastąpić dekoncentracja oraz decentralizacja władzy. Ponadto dla podkreślenia odrębności samorządu od władzy centralnej wprowadzono rozróżnienie nazw administracji na samorządową i rządową20.
W tym przypadku chodziło o zaznaczenie, że administracja publiczna
składa się z kilku jej rodzajów.
Senacki projekt ustawy w sprawie nowelizacji Konstytucji21 zakładał zmiany tylko i wyłącznie w takim zakresie, jaki był niezbędny dla
funkcjonowania samorządu terytorialnego w kształcie skonstruowanym
przez przedłożone Sejmowi projekty ustaw o samorządzie terytorialnym. Przedstawione propozycje zmian Konstytucji przewidywały, po
Szerzej: J. Stępień, Samorząd a państwo, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2, s. 91.
Był to nowy niezależny organ kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym w zakresie gospodarki finansowej.
20
W projekcie senackim określana była jako administracja państwowa, w późniejszym etapie prac
została finalnie zmieniona na administrację rządową.
21
Senacki projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk sejmowy nr 193 z 20 stycznia
1990 r.
18
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pierwsze, wykreślenie przepisów Konstytucji dotyczących rad narodowych i zastąpienie ich nowym pojęciem – radami gmin. Po drugie, wojewoda miał zostać jedynym terenowym organem władzy państwowej.
Po trzecie, proponowano, aby zadania z zakresu terenowej administracji
państwowej mogły być powierzone organom samorządu terytorialnego.
Natomiast projekt ordynacji wyborczej do organów gmin22 przewidywał wprowadzenie demokratycznych standardów do regulacji dotyczących prawa wyborczego. Do głównych postulatów należy zaliczyć wybory:
powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i w głosowaniu tajnym.
Przedłożony projekt ustawy oparty był na większościowym przeliczaniu
głosów, w którym mandaty otrzymują kandydaci, którzy uzyskali większość głosów w danym okręgu wyborczym. Uzasadniano to tym, że takie
wybory preferują wyłącznie konkretnych ludzi, zaś system wyborczy proporcjonalny jest w założeniu głosowaniem na programy i reprezentujące
je ugrupowania.
Projekt ustawy o pracownikach samorządowych23 definiował pojęcie
pracownika samorządowego oraz określał prawa i obowiązki tych pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto przedstawiał podstawy nawiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych.
W projekcie tym przyjęto zasadę, że pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych terenowych organach administracji państwowej stopnia podstawowego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami samorządowymi.
Projekty ww. ustaw trafiły do specjalnie utworzonej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego. Następnie po długiej debacie i wielu głosowaniach Sejm 8 marca
1990 r. uchwalił trzy ustawy: o samorządzie terytorialnym24,, ordynację
wyborczą do rad gmin25 i zmieniającą Konstytucję RP26. Natomiast ustawę
o pracownikach samorządowych27 przyjął 22 marca 1990 r.
Senacki projekt ustawy o ordynacji wyborczej do organów gminy, druk sejmowy nr 194 z 20 stycznia 1990 r.;
Sprawozdanie stenograficzne z 19 posiedzenia Sejmu RP w dniach 25 i 26 stycznia 1990 r.
23
Senacki projekt ustawy o pracownikach samorządowych, druk sejmowy nr 196 z 20 stycznia 1990 r.;
Sprawozdanie stenograficzne z 19 posiedzenia Sejmu RP w dniach 25 i 26 stycznia 1990 r.
24
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
25
Ustawa z 8 marca 1990 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 96.
26
Ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1990 r., nr 16,
poz. 94.
27
Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 1990 r., nr 21, poz. 124.
22
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W trakcie prac w Sejmie zrezygnowano z kilku projektowanych w Senacie instytucji samorządowych, m.in. Krajowego Związku Gmin28.
Można stwierdzić, że istnienie tego Związku umożliwiłoby polskim gminom posiadanie jednolitej, silnej reprezentacji w Polsce, a także w Unii
Europejskiej, w efekcie czego mogłyby dbać lepiej o swoje sprawy, jak
to ma miejsce przy zrzeszaniu się samorządów zawodowych. W obliczu
częściowego odejścia od treści ustawy dotyczącej samorządu terytorialnego od przedłożonego projektu senacka Komisja Samorządu Terytorialnego przedstawiła błędy, które winny być skorygowane w trakcie dalszych prac legislacyjnych29. Jednak bieg prac ustawodawczych w tamtym
czasie był uwarunkowany względami politycznymi. Większość senatorów nie podzieliła zdania Komisji, przede wszystkim z obawy o dalszy
los reformy samorządowej i w obliczu ustalonej już daty wyborów samorządowych (odbyły się one 27 maja 1990 r.). Senat ostatecznie przyjął
ustawę z 8 marca 1990 r. bez poprawek.
Kolejną senacką inicjatywą związaną z decentralizacją był projekt
konstytucji senackiej Komisji Konstytucyjnej I kadencji30. Zakładał on
powołanie terenowych związków samorządowych. Tworzyć je miały
wspólnoty mieszkańców, które miały być podstawowymi formami organizacji życia publicznego. Projekt ten przewidywał wieloszczeblowość
samorządu, możliwość utworzenia powiatów i województw, jednak
podstawowym związkiem samorządowym miała być gmina. Związek
ten posiadać miał osobowość prawną, własny majątek i swobodę dysponowania nim. Przewidziane były dochody własne oraz z subwencji.
Ponadto organy stanowiące związków (rada) miały być wybierane przez
mieszkańców terytorium objętego związkiem w wyborach: wolnych, powszechnych, bezpośrednich, równych i głosowaniu tajnym. Samorządy
te wykonywać miały zadania własne i zlecone. Przewidziane było referendum w, którym mieszkańcy mogliby podejmować rozstrzygnięcia.
Szerzej: J. Stępień, Samorząd a państwo…, s. 93–94. Propozycja ta wywołała wiele kontrowersji
i spotkała się z gwałtowanym sprzeciwem w Sejmie. Została ona odrzucona przez posłów, którzy
argumentowali, że byłaby to „czapa nad samorządnymi gminami”.
29
Stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie ustawy o samorządzie terytorialnym
z 15 marca 1990 r.
30
Zob. R. Chruściak, Projekty konstytucyjne 1993–1997, Warszawa 1997, s. 139–170; J. Stępień, Samorząd
terytorialny w nowej konstytucji. Referat przedstawiony w Komisji Konstytucyjnej Senatu RP w dniu 21 XI 1990 r.,
w: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1991, z. 4, s. 98 i n.; Z. Witkowski, Problematyka samorządowa w projektach przyszłej Konstytucji RP, w: 200 lat Konstytucji 3 maja. Materiały
z konferencji naukowej, Bydgoszcz 1992, s. 143–148; J. Sobczak, Konstytucyjne podstawy reform samorządowych w Polsce, w: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski,
Lublin 2002, s. 37 i n.
28
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Projekt zakładał możliwość zrzeszania się związków na całym obszarze
państwa oraz współpracy z samorządami innych państw. Skrócenie kadencji parlamentu jesienią 1991 r. ostatecznie rozstrzygnęło o tym, że
nie udało się uchwalić nowej konstytucji. Projekt ten został ponownie
wniesiony wiosną 1993 r.31, a następnie we wrześniu 1994 r.
Warto również przypomnieć, że Senat występował z inicjatywą ustawodawczą w sprawie referendum gminnego32. W regulacji tej zostały przedstawione: istota referendum, podmioty uprawnione do jej inicjowania oraz
uczestnictwa w nim, rodzaje referendów, progi ważności referendum. Na
szczególną uwagę zasługiwały te przepisy ustawy, które dotyczyły procedury odwołania organu stanowiącego gminy.
Kolejnym interesującym przedłożonym senackim projektem była ustawa, która dotyczyła regionalnych izbach obrachunkowych33. Izby powołano w celu kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych i innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych.
Ponadto określono ich organizację, a także zasady ich działania.
Senat wielokrotnie uchwalał też inicjatywy projektów zmian ustaw obowiązujących dotyczących samorządu. Przykładami są ustawy o samorządzie
terytorialnym34, ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych35, Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw36. Senat
wprowadzał także poprawki do ustaw zainicjowanych przez inne uprawnio31
Ponownie prace konstytucyjne nie zostały zakończone, tym razem ze względu na rozwiązanie
parlamentu przez prezydenta L. Wałęsę z końcem maja 1993 r.
32
Senacki projekt ustawy o referendum gminnym, druk sejmowy 821 z 8 kwietnia 1991 r.; Sprawozdanie stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu RP w dniach 9, 10 i 11 października 1991 r.; ustawa została uchwalona
11 października 1991 r., Dz.U. z 1991 r., nr 110, poz. 473.
33
Senacki projekt ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, druk sejmowy nr 163 z 6 marca 1992 r.; ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 1992 r., nr 85, poz. 428.
34
Zmieniono przepisy dotyczące funkcjonowania organów samorządu, m.in. o trybie odwoływania
zarządu i powołaniu sekretarza gminy, w: Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, druk sejmowy nr 151 z 3 marca 1992 r.; ustawa z 7 października 1992 r. o zmianie ustawy
o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1992 r., nr 100, poz. 499.
35
Wprowadzono zasadę kadencyjności prezesów izb, zmieniono zasady wynagradzania prezesa
i etatowych członków kolegium – Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, druk nr 1097 z 31 października 2002 r.; ustawa z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2003 r., nr 149, poz. 1454.
36
Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Prawo wybierania w wyborach do organów samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać miało
niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborców, czy nie – Senacki projekt
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, druk nr 2211
z 26 czerwca 2009 r.; ustawa z 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. nr 57, poz. 356.
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ne organy, m.in. do ustaw: o samorządzie powiatowym37, o samorządzie województwa38 czy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw39.
Niewątpliwie największy udział Senatu RP w decentralizacji struktury
państwa miał miejsce na początku 90. XX w. Proces reorganizacji państwa
był trudny, wieloaspektowy i złożony z wielu dziś często niezrozumiałych
kompromisów40. Zdaniem J. Regulskiego reforma ta była „przełamaniem
pięciu monopoli istniejących w dotychczasowym systemie politycznym
i instytucjonalnym”41. Wśród nich wyróżniał następujące monopole: polityczny (system monopartyjny), jednolitej władzy państwowej, własności państwowej, finansowy oraz administracji państwowej. Należy mocno podkreślić, że zmiany wtedy dokonane zainicjowały przekształcenie
ustroju państwa, czego następstwem były kolejne reformy powodujące
przemiany w wielu dziedzinach życia. Wprowadzona komunalizacja części
mienia państwowego był pierwszą na tak wielką skalę formą przekształceń
własnościowych, znacznie większą niż wiele późniejszych procesów prywatyzacji. Posiadanie przez samorząd własności komunalnej oraz osobowości prawnej umożliwiło dostęp do kredytów, a to z kolei pozwoliło na
dokonywanie inwestycji. W ten sposób rozwój państwa następował szybciej. Tego kierunku rozwoju nie można już było powstrzymać. Z pewnością samorząd stał się stałym elementem ustroju państwa i obecnie ciężko
byłoby wyobrazić sobie państwo bez niego.
Kolejne inicjatywy ustawodawcze Senatu, od jego przywrócenia do
chwili obecnej, dotyczące nowych czy też zmiany dotychczas obowiązująUchwała Senatu RP z 23 maja 1998 r. w sprawie ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 372
z 26 maja 1998 r.; poprawki senackie dotyczyły w szczególności: działań powiatu, referendum powiatowego, powołania i funkcjonowania organów samorządu powiatu, mienia powiatowego, a także
związków powiatów. Część z tych poprawek została przyjęta 5 czerwca 1998 r., Dz.U. nr 91, poz. 578.
38
Uchwała Senatu RP z 23 maja 1998 r. w sprawie ustawy o samorządzie województwa, druk
nr 374 z 2 maja 1998 r.; poprawki wprowadzone przez Senat miały na celu uściślenie przepisów
dotyczących m.in. referendum w województwie. Wniesiono korekty w odniesieniu do zadań samorządu województwa, zakresu działań marszałka województwa, gospodarki finansowej samorządu
województwa. Niektóre z tych poprawek zostały przyjęte 5 czerwca 1998 r., Dz.U. nr 91, poz. 576.
39
Stanowisko Senatu do poselskiego projektu ustawy – Ordynacja wyborcza do organów stanowiących samorządu terytorialnego, druk nr 468 z 2 lipca 1998 r. System mieszany w wyborach do rad
powiatów miał być zamieniony na system proporcjonalny. Natomiast w odniesieniu do wyborów
do sejmików województwa Senat opowiadał się za wprowadzeniem systemu mieszanego. Część
z tych poprawek została przyjęta 16 lipca 1998 r., Dz.U. nr 95, poz. 602.
40
Zob. I. Lipowicz, Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990–1998 w świetle współczesnych
wyzwań wobec administracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2,
s. 143–144.
41
Szerzej: J. Regulski, Samorząd terytorialny…, s. 106.
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cych ustaw, a także uchwalanie poprawek do ustaw zainicjowanych przez
inne uprawnione organy, które przedmiotowo dotyczą decentralizacji, miały ważny wymiar w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa. Działania te wskazują, że proces przebudowy organizacji i instytucji państwa
podlega przemianom42. Nadal jednak występuje wiele zagadnień o charakterze ustrojowym dotyczących samorządu, które wymagają nowych regulacji prawnych. Zaliczyć do nich należy w szczególności ciągły problem
finansów publicznych43, zmianę systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego44 czy tworzenie metropolii45. W związku z tym można by postulować, by Senat na stałe pełnił funkcję promotora regulacji
dotyczących samorządu terytorialnego, ponieważ ma w tym zakresie duże
doświadczenie. Nastąpić by to mogło, jak proponuje się w doktrynie46, na
wzór senackiego „patronatu nad Polonią” czy „pieczy nad wykonywaniem
wyroków Trybunału Konstytucyjnego”.

Summary

The aim of this article is to characterize in the chosen scope the contribution of
the Senate of the Republic of Poland to the decentralization of the state structure, with
particular regard to the gradual formation of local self-government. This begins with
shaping the constitutional basis for the establishment of territorial self-government, then
introducing a number of statutory regulations, and introducing changes thereto.
Keywords: decentralization, territorial self-government, Polish Senate

42
Szerzej: E. Polak, 25 lat wolnej Polski sukcesem samorządu terytorialnego, w: 25 lat odrodzonego samorządu
w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, Warszawa 2014, s. 15; T. Rabska, Samorząd terytorialny
w strukturze aparatu państwa (perspektywy przebudowy administracji lokalnej), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1993, z. 3, s. 33–34.
43
Zob. I. Lipowicz, op. cit., s. 153; R. Kamiński, op. cit., s. 283–301.
44
Zob. B. Słobodzian, Zmiany zasad prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego – czemu służą i dlaczego?, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2015, t. XII, s. 27–34.
45
Zob. R. Szmytkie, W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych, „Przegląd Administracji Publicznej” 2013, nr 2, s. 40–45.
46
Szerzej: W. Orłowski, J. Sobczak, Senat RP a samorząd terytorialny, w: Samorządy w Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 90–95.
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Kilka uwag o konstytucyjnym prawie
zrzeszania się jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce
Several comments on the constitutional right to
associate of local and regional governments in Poland

1. Polska Konstytucja z 1997 r.1 w art. 172 gwarantuje jednostkom
samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) prawo zrzeszania się (ust. 1) i prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw (ust. 2). Zasady korzystania z obu tych
uprawnień określa zapowiedziana przez ustrojodawcę ustawa (art. 172
ust. 3 Konstytucji). Biorąc pod uwagę kontekst normatywny analizowanej regulacji, można zasadnie mówić o gwarantowanym w niej prawie
zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego sensu largo, na które
składają się dwa wąsko pojmowane prawa: prawo zrzeszania się w sferze wewnętrznej (krajowej, ust. 1) oraz prawo zrzeszania się realizowane
w sferze zewnętrznej (zagranicznej, transgranicznej, ust. 2)2. Analizowana norma stanowi nie tylko jeden z istotnych elementów umożliwiających j.s.t. efektywniejszą w założeniu realizację konstytucyjnych zasad: pomocniczości (preambuła konstytucyjna), decentralizacji władzy
publicznej (art. 15 Konstytucji) i samorządności terytorialnej (art. 16
Konstytucji)3, ale jest również wyrazem recepcji do polskiego porządku
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
Por. Komentarz do art. 172 Konstytucji, w: Konstytucja RP, t II: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan,
L. Bosek, Warszawa 2016.
3
Na temat wzajemnych relacji tych zasad zob. J. Ciapała, Zasada subsydiarności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w Unii Europejskiej (zagadnienia podstawowe), w: Region europejski a polskie województwo,
red. A. Bałaban, Toruń 1998, s. 92–106.
1
2
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prawnego norm wynikających z prawodawstwa Rady Europy4 oraz Unii
Europejskiej5.Jak wskazuje się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK), prawo zrzeszania się j.s.t. z art. 172 Konstytucji jest
prawem konstytucyjnym tych podmiotów, co oznacza, że ustawodawca zwykły nie może tego prawa tych jednostek pozbawić (zob. wyrok
TK z 4 maja 1998 r., sygn. K 38/97). Analizowane prawo nie jest jednak prawem absolutnym i w założeniu zgodnie z treścią art. 172 ust. 3
Konstytucji zasady, w ramach których może być ono realizowane, określa
ustawodawca zwykły. Przepis ten nie precyzuje jednak żadnych szczególnych konstytucyjnych wymogów stawianych ustawodawcy w kwestii określenia tych zasad, co przekłada się na dosyć szeroki zakres jego swobody
w tej mierze i co słusznie jest niekiedy krytycznie oceniane w doktrynie6.
Brak określenia tych wymogów nie może jednak prowadzić do wniosku,
że swoboda ustawodawcy w zakresie stworzenia zasad korzystania przez
j.s.t. z prawa zrzeszania się jest nieograniczona. Brak ten skutkuje jedynie
koniecznością sięgania do innych norm konstytucyjnych, w tym do ogólnych zasad ustrojowych konstytucji oraz innych norm określających status
konstytucyjny samorządu terytorialnego i jego jednostek (głównie z rozdziału VII Konstytucji) oraz następnie dokonywania wykładni systemowej
art. 172 Konstytucji z ich uwzględnieniem. Oznacza to zatem względną
jedynie swobodę ustawodawcy w zakresie kształtowania zasad korzystania
przez j.s.t. z prawa zrzeszania się (sensu largo) i konieczność dostosowania
regulacji ustawowej do wymogów konstytucyjnych. Wśród wspomnianych
wymogów istotne znaczenie ma zasada proporcjonalności ingerencji ustawodawczej w sferę tego prawa. Co prawda art. 31 ust. 3 Konstytucji i wynikająca z niego zasada proporcjonalności odnosi się przede wszystkim
Zob. art. 1–3 Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 r. i ratyfikowanej przez
Polskę w 1993 r., Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 287, oraz art. 10 Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego (pierwotnie błędnie przetłumaczono jako Terytorialnego), sporządzonej w Strasburgu
15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Polskę również w 1993 r., Dz.U. z 1994 r., nr 124,
poz. 607 ze sprost. Zob. też S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do
UE, Warszawa 2009.
5
Zob. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, Dz.Urz. UE L nr 210, s. 19 ze zm., i powiązaną z tym aktem ustawę z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej,
Dz.U. z 2008 r., nr 218, poz. 1390 ze zm. Zgodnie z rozporządzeniem i ustawą członkami EUWT
mogą być również j.s.t. – por. J. Korczak, Komentarz do art. 172 Konstytucji RP, w: Konstytucyjne podstawy
funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Legalis 2017.
6
Zob. J. Kotowski, Realizacja konstytucyjnego uprawnienia JST do zrzeszania się w świetle art. 172 Konstytucji RP,
ustaw i umów międzynarodowych, w: Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, red. J.P. Tarno,
Zielona Góra 2005, s. 253–256.
4
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do konstytucyjnych warunków ustanawiania ograniczeń wolności i praw
podmiotów niepublicznych (ludzi i innych podmiotów), ale jak wskazuje
się w orzecznictwie TK: „odwołanie się do przewidzianych w tym przepisie kryteriów jest [również – WM] uzasadnione wówczas, gdy zostało
ustalone, że w danej sytuacji chodzi o wolność lub prawo podmiotowe
mające rangę konstytucyjną […]. Powołana zasada ma zatem znaczenie
przede wszystkim z punktu widzenia dopuszczalności ograniczeń wolności i praw jednostki, ale także z punktu widzenia praw jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotu prawa”7.Analizowane prawo zrzeszania
się j.s.t. jest niewątpliwie prawem konstytucyjnym tych podmiotów. Cytowane stanowisko polskiego sądu konstytucyjnego uzasadnia konieczność
rozważania przez ustawodawcę kształtującego zasady korzystania z niego
przez j.s.t. wymogów zasady proporcjonalności ingerencji ustawodawczej8.
Określając ograniczenia w tym zakresie, ustawodawca winien zatem zachować proporcję pomiędzy prawem zrzeszania j.s.t., będących w istocie
„emanacją” wspólnot samorządowych mieszkańców (16 ust. 2 Konstytucji)9 i korzystających z gwarancji wynikających z konstytucyjnych zasad
pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej oraz samorządności,
a chronionymi konstytucyjnie wartościami ogólnopaństwowymi, w tym
przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i jednolitości państwa polskiego. Kształtując zasady korzystania przez j.s.t. z prawa zrzeszania się,
ustawodawca jest również zobligowany do poszanowania konstytucyjnej
zasady równości. Co prawda zgodnie ze stanowiskiem TK zasada równości z art. 32 Konstytucji również nie ma bezpośredniego zastosowania do
podmiotów publicznych, którymi są m.in. j.s.t., ale zasada równości ich
dotycząca wynikać może zdaniem TK z zasady sprawiedliwości określonej
w art. 2 Konstytucji. Jak wskazano w wyroku TK z 14 listopada 2000 r.,
sygn. K 7/00: „Ustawodawca musi w szczególności respektować, wyrażoną w art. 32 konstytucji, zasadę równości jednostek. Różnicowania jednostek samorządu terytorialnego nie mogą prowadzić do nieuzasadnionych
różnicowań ich mieszkańców. Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić
niezgodność regulacji prawnej dotyczącej samorządu terytorialnego z zasadą równości wtedy, gdy regulacja ta narusza zasadę równości jednostek”.
Z kolei w wyroku z 18 grudnia 2008 r. (sygn. K 19/07) TK wyraźnie
Wyrok TK z 8 października 2001 r., sygn. K 11/01.
Pośrednio potwierdza również ten wniosek treść art. 8 ust. 3 wiążącej Polskę Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego, w którym wskazano, że nadzór nad wspólnotami lokalnymi winien być dokonywany z zachowaniem proporcji pomiędzy zakresem interwencji a dobrem, które ma ona chronić.
9
Por. W. Kisiel, Konstytucyjna „wspólnota samorządowa” (założenia i wątpliwości), w: Samorząd terytorialny.
Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 43–56.
7
8
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wskazał, że j.s.t. mogą powoływać się na zasadę równości wówczas, gdy
różnicowanie ich uprawnień prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania
uprawnień ich mieszkańców10. Przywołane zasady konstytucyjne proporcjonalności i równości ograniczają więc swobodę ustawodawcy zwykłego,
jednak z uwagi na częściowo blankietowy w istocie charakter art. 172 ust. 3
Konstytucji swoboda ta jest dosyć szeroka, zarówno w kwestii określania
zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego prawa zrzeszania się j.s.t.,
co zobrazują poniższej omówione regulacje ustawowe i tezy orzecznicze.
2. Podstawowym konstytucyjnym ograniczeniem w zakresie ustawowej regulacji zakresu podmiotowego prawa zrzeszania się j.s.t. w Polsce
jest właśnie użyte w przepisie art. 172 Konstytucji pojęcie „jednostki
samorządu terytorialnego”. Jak wynika bowiem wyraźnie z wykładni językowej tego przepisu ustawy zasadniczej, konstytucyjne prawo zrzeszania się w powyższych znaczeniach (szerokim i wąskim) przysługuje tylko
„jednostkom samorządu terytorialnego”. Niewątpliwie zakres podmiotowy tego pojęcia obejmuje zatem gminę, która w związku z wyraźną
z kolei treścią art. 164 ust. 1 Konstytucji jest obligatoryjną podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Stosownie do treści ust. 2 tego
przepisu inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Tym samym obowiązująca Konstytucja w istocie
rzeczy gwarantuje w sposób jednoznaczny prawo zrzeszania się gmin,
a prawo zrzeszania się innych jednostek samorządu terytorialnego „aktualizuje się” dopiero z chwilą ich powołania przez ustawodawcę, co
wobec obowiązujących przepisów ustaw o samorządzie powiatowym
i o samorządzie wojewódzkim nakazuje odnieść analizowane prawo
zrzeszania się w ujęciu podmiotowym również do powiatów i województw. Konstytucyjne prawo zrzeszania się j.s.t. nie może jednak zostać
przez ustawodawcę zwykłego przyznane podmiotom, które nie są przez
niego zaliczone do kategorii normatywnej j.s.t. Tym samym w związku
z obowiązującymi samorządowymi przepisami ustrojowymi na prawo
zrzeszania się nie mogą się zasadnie powoływać związki, porozumienia
oraz stowarzyszenia j.s.t., a także zrzeszenia międzynarodowe z udziałem j.s.t., ponieważ nie mają one statusu j.s.t.11 Ustawodawca zwykły nie
może zarazem w zgodzie z normami konstytucyjnymi kreować prawa
tych podmiotów do zrzeszania się w sferze wewnętrznej lub zewnętrznej
10
Zob. też J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2002,
s. 69–84.
11
Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 26 maja 2008 r., sygn. I
SA/Gl 1028/07, Lex 532767.
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w rozumieniu art. 172 ust. 1 i 2 Konstytucji, gdyż byłoby to sprzeczne
z wyraźną dyspozycją tych przepisów. Prawo zrzeszania się j.s.t. zostało
zarazem konstytucyjnie zagwarantowane w sposób wyraźny w relacjach
pomiędzy tymi jednostkami, co wynika expressis verbis z treści art. 172
ust. 1 ustawy zasadniczej. W obowiązujących obecnie w Polsce ustawach
dotyczących jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim12 przewidziano trzy formy korzystania przez j.s.t. z prawa zrzeszania się (sensu stricto w sferze wewnętrznej)
z art. 172 ust. 1 Konstytucji. Są to: związki komunalne, porozumienia komunalne13 oraz stowarzyszenia komunalne. Z kolei ustawa z 15 września
2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych14
określa podstawowe zasady realizacji przez j.s.t. wąsko pojmowanego
prawa zrzeszania się w sferze zewnętrznej w ramach prawa przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw (art. 172 ust. 2 Konstytucji). Przepisy wskazanych ustaw
spełniają zatem obecnie funkcję „ustawy” z art. 172 ust. 3 Konstytucji
i zgodnie z normami konstytucyjnymi określają zasady, na jakich j.s.t.
mogą korzystać z tych praw w aspekcie podmiotowym. Zgodnie z przywołanymi ustawami związki komunalne mogą przybierać formę związków międzygminnych (art. 64 ust. 1 u.s.g.15) oraz międzypowiatowych
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm., dalej: u.s.g.;
ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm., dalej:
u.s.p.; ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.,
dalej: u.s.w.
13
Jak wskazuje się w doktrynie, różnice pomiędzy związkami międzygminnymi a porozumieniami międzygminnymi sprowadzają się do tego, że „[n]a mocy porozumienia nie tworzy się nowej
struktury organizacyjnej, natomiast gmina, przejmująca w tym trybie zadania publiczne, realizuje
je poprzez swoje organy i jednostki organizacyjne. Tym różni się takie porozumienie od związku
międzygminnego, którego istota polega na tym, że zainteresowane gminy określają, jakie zadania
należące do zakresu ich działania będą wykonywane wspólnie, i w tym celu tworzą samodzielny
byt prawny w postaci związku, na który przenoszą wykonywanie tych zadań”, Ustawa o samorządzie
gminnym. Komentarz, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Legalis 2011.
14
Dz.U. z 2000 r., nr 91, poz. 1009, z 2002 r., nr 113, poz. 984. Do ustawy tej odsyłają przywołane
ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, tj. odpowiednio art. 84a u.s.g., art. 75a
u.s.p. oraz art. 76 ust. 3 u.s.w.
15
Według przywołanego art. 64 ust. 1 u.s.g. w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych
oraz w celu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminy mogą tworzyć
związki międzygminne. Nie budzi wątpliwości, że związki międzygminne mogą być tworzone
w celu realizacji zarówno zadań zleconych, jak i zadań własnych, przy czym z uwagi na treść art. 64
ust. 3 i art. 65 ust. 1 u.s.g. z chwilą utworzenia związku zadania gmin go tworzących przechodzą na
związek i stają się jego zadaniami własnymi.
12

50

Wojciech Mojski

(art. 65 ust. 1 u.s.p.16). Drugą formą zrzeszeń przewidzianą przez obowiązujące ustawy są porozumienia komunalne, czyli uregulowane odpowiednio
w art. 74 ust. 1 u.s.g. porozumienia międzygminne17, w art. 73 ust. 1 u.s.p.
porozumienia międzypowiatowe18 oraz w art. 8 ust. 2 u.s.w. porozumienia
międzywojewódzkie i porozumienia z innymi j.s.t. z terenu województwa19.
Trzecią ustawową formą realizacji konstytucyjnego prawa zrzeszania się
przez j.s.t. mogą być również stowarzyszenia gmin, powiatów i województw,
o których stanowią odpowiednio art. 84 ust. 1 u.s.g., art. 75 ust. 1 u.s.p. oraz
art. 8b ust. 1 u.s.w. Stowarzyszenia mogą być tworzone przez przynajmniej
trzy j.s.t., nawet różnego rodzaju, przy czym do wszystkich stowarzyszeń
j.s.t. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach20. Zgodnie jednak z poglądami doktrynalnymi i orzecznictwem sądów administracyjnych j.s.t. nie mogą być członkami stowarzyszeń działających na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach21.Kon16
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.
Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a. Nie mogą
ich jednak tworzyć województwa, co nie stanowi jak się wydaje naruszenia konstytucyjnej zasady
równości, gdyż zakaz ten dotyczy wszystkich województw Niemożność tworzenia związków komunalnych przez województwa nie budzi również zasadniczych wątpliwości w zakresie proporcjonalności tego ograniczenia, gdyż z uwagi na jednolitość państwa polskiego (art. 3 Konstytucji)
ograniczenie województw w tej mierze, jako regionów, może zostać uznane za proporcjonalne.
17
Stosownie z kolei do treści art. 74 u.s.g. gminy mogą również zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, przy czym
gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach
realizacji powierzonego zadania. Jak wskazuje się w doktrynie, z jednoznacznego brzmienia przepisu
art. 74 u.s.g. wynika, że porozumienia na najniższym szczeblu samorządowym mogą być zawierane
tylko pomiędzy gminami. Podkreśla się bowiem, że co prawda również związek międzygminny może
zawierać porozumienia, ale odesłanie w odniesieniu do związków do art. 8 ust. 2–5 u.s.g. oznacza
jedynie, że możliwe jest przekazanie związkowi międzygminnemu zadań z zakresu administracji
rządowej w drodze porozumienia pomiędzy organem administracji rządowej (np. z wojewodą)
a związkiem międzygminnym. „Związek nie może jednak zawrzeć porozumienia z gminą – nawet
nieuczestniczącą w związku – co do powierzenia mu zadania gminnego do wykonania”. Ustawa
o samorządzie gminnym. Komentarz… oraz przywołana tam pozycja L. Wengler, Wygaśnięcie porozumienia
komunalnego (zagadnienia wstępne), „Samorząd terytorialny” 2006, nr 5, s. 37.
18
Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań
publicznych. W wyroku NSA z 20 stycznia 2015 r., sygn. II GSK 2100/13, dopuszczono również
możliwość zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy powiatem i związkiem międzygminnym, ale nie odnosi się to do relacji pomiędzy gminami i związkami międzygminnymi.
19
Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych.
20
Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.
21
Zob. M. Masternak-Kubiak, Komentarz do art. 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014 oraz wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 5 czerwca 2008 r., sygn. II SA/Rz 266/08, Lex 511465.
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stytucyjne prawo zrzeszania się w międzynarodowe zrzeszenia społeczności
lokalnych i regionalnych obejmuje z kolei zgodnie z regulacją ustawową prawo przystępowania do organizacji, związków i stowarzyszeń powoływanych
przez społeczności lokalne co najmniej dwóch państw na podstawie ich
prawa wewnętrznego. Ustawowe ograniczenia w tej kwestii dotyczą z kolei
przystępowania do zrzeszeń i uczestniczenia w nich wyłącznie w ramach zadań i kompetencji j.s.t., podejmowania działań wyłącznie zgodnie z polskim
prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego zobowiązaniami międzynarodowymi. Na przystąpienie j.s.t. do jakiegokolwiek międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych i regionalnych zgodę wyrazić
musi minister właściwy ds. zagranicznych, pod rygorem bezwzględnej nieważności takiej czynności w przypadku braku tej zgody22.
3. Analizowany przepis art. 172 Konstytucji nie precyzuje również celu
oraz form korzystania przez j.s.t. z prawa zrzeszania się. Powstaje zatem
pytanie, czy cel ten i formy mogą zostać określone przez ustawodawcę zwykłego w sposób dowolny, czy też ustawodawca jest w tym zakresie ograniczony normami konstytucyjnymi? Wydaje się, że cele tworzenia i funkcjonowania zrzeszeń wewnętrznych i zewnętrznych muszą pozostawać
w związku z konstytucyjnie określonymi celami samorządu terytorialnego.
Z kolei formy zrzeszeń powinny być dostosowane do tych celów, przy czym
z norm konstytucyjnych nie wynika obowiązek ustanowienia w ustawie katalogu otwartego tych form, co potwierdza orzecznictwo konstytucyjne23.
22
Szerzej na ten temat zob. K. Kentnowska, Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, w: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, LEX 2012.
23
Należy zarazem podkreślić, że j.s.t. jako osoby prawne mogą co do zasady korzystać również
z uprawnień wynikających z zasady swobody umów określonej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r., poz. 459), a zatem jako strony umowy
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. „Ustawą” w rozumieniu tego przepisu są przede wszystkim ustawy regulujące ustrój i funkcjonowanie gminy. Możliwość
taka nie stanowi jednak formy realizacji prawa zrzeszania się z art. 172 Konstytucji. Por. Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 10. Potwierdza tę interpretację również orzecznictwo NSA, który
w wyroku z 27 września 1994 r., sygn. SA/Łd 1906/94, ONSA 1995, nr 4, poz. 161, stwierdził:
„Porozumienia komunalne, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, nie są umowami prawa cywilnego, ale swoistymi formami publicznoprawnymi. W drodze umów cywilnych /art. 9 ust. 1 ustawy/ mogą być przekazywane
zadania prywatnoprawne, a nie zadania publicznoprawne, których przekazanie może następować –
w ramach współdziałania komunalnego – przez utworzenie związku albo zawarcie porozumienia
komunalnego”. Tym samym realizując (publiczne) zadania własne, j.s.t. mogą przekazywać ich wykonanie w sferze publicznej wyłącznie w formie związku (gminy i powiaty) albo w formie porozumienia
(również województwa), przy czym dla realizacji jednego zadania mogą powstać nawet dwa czy więcej
związków, co również potwierdza orzecznictwo NSA, który w wyroku z 7 listopada 2008 r., sygn.
II OSK 1216/08, stwierdził, że z treści art. 64 u.s.g. nie można wyprowadzić wniosku, że dla realizacji
określonego przedmiotowego zadania gminy mogą tworzyć tylko jeden związek międzygminny.
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W wyroku TK z 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12, polski sąd konstytucyjny opowiedział się za ograniczonym i kształtowanym przez ustawodawcę
katalogiem form współpracy między gminami w zakresie realizacji zadań
własnych, co należy odnieść również do pozostałych j.s.t. W uzasadnieniu
tego orzeczenia stwierdzono: „Kwalifikując utrzymanie czystości i porządku
w gminach jako zadanie własne w rozumieniu art. 166 ust. 1 Konstytucji,
Trybunał Konstytucyjny przypomina, że nie oznacza to nieograniczonej
autonomii jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określania zasad,
form i finansowania realizacji tegoż zadania. Artykuł 16 ust. 2 Konstytucji, stanowiąc o wykonywaniu zadań publicznych w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność, wskazuje wszakże ramy ustawowe, w których
może działać jednostka samorządu terytorialnego. Nie ma zatem konstytucyjnego uzasadnienia twierdzenie wnioskodawcy, że kwalifikacja zadań jako
zadań własnych wymaga pozostawienia jednostkom samorządu terytorialnego nieograniczonej kompetencji w zakresie stanowienia o formach i zasadach, a także finansowaniu tych zadań”. Przywołane stanowisko TK oraz
wykładnia systemowa Konstytucji prowadzi do wniosku, że ustawodawca
powinien z pewnością umożliwić j.s.t. realizację prawa zrzeszania się w zakresie realizacji „zadań publicznych”24 samorządu terytorialnego określonych konstytucyjnie w art. 163 ustawy zasadniczej 25. Wynikający z kolei
z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji podział zadań publicznych j.s.t. na zadania
własne (ust. 1) i zlecone (ust. 2) zakłada, że ustawodawca zwykły posiada
jednak zarazem możliwość różnicowania form realizacji prawa zrzeszania
się j.s.t. ze względu na to kryterium. Taki podział wpływa na większą klarowność form prawnych oraz zasad odpowiedzialności za wykonanie zadań
własnych i zleconych i zasadnie został przyjęty w obowiązujących ustawach
samorządowych. Dobór właściwej formy zrzeszenia wymaga zatem od j.s.t.
dostosowania się do konkretnego zadania publicznego określonego w ustawie szczególnej i odpowiadającej mu ewentualnie ustawowo określonej
24
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 2016 r., sygn. I OSK 2482/14,
wyjaśniono, że: „termin «zadania publiczne» jest pojęciem szerszym od terminu «zadań władzy
publicznej» (art. 61 Konstytucji RP). Pojęcia te różnią się zakresem podmiotowym, bowiem zadania
władzy publicznej mogą być realizowane przez organy tej władzy lub podmioty, którym zadania
te zostały powierzone w oparciu o konkretne i wyrażone unormowania ustawowe […] zadania
publiczne mogą być wykonywane przez różne podmioty niebędące organami władzy i bez konieczności przekazywania tych zadań. Tak rozumiane «zadanie publiczne» cechuje powszechność
i użyteczność dla ogółu, a także sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji lub ustawie.
Wykonywanie zadań publicznych zawsze wiąże się z realizacją podstawowych publicznych praw
podmiotowych obywateli”.
25
Zgodnie z tym przepisem: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
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możliwości jego realizacji w formie zrzeszenia26. W związku z koniecznością
dostosowania formy zrzeszenia do konkretnego zadania publicznego zasadniczych wątpliwości konstytucyjnych nie wywołuje jednak generalna kwestia
dobrowolności korzystania przez j.s.t. z prawa zrzeszania się. Wskazana dobrowolność wynika bowiem wprost ze zwrotów użytych w art. 172 Konstytucji w odniesieniu do j.s.t.: „mają prawo” (ust. 1), „ma prawo” (ust. 2), jak
też z ogólnej konstytucyjnej zasady ich samodzielności (art. 165 ust. 2 Konstytucji)27. W uzasadnieniu wyroku TK z 29 lutego 2000 r., sygn. K 31/98,
stwierdzono jednak, że „[n]ie można wobec tego traktować warszawskiego
związku komunalnego jako formy realizacji prawa jednostek samorządu terytorialnego do zrzeszania się (art. 172 konstytucji). Jakkolwiek konstytucja
nie przewiduje szczególnej podstawy dla nadania odmiennej postaci ustrojowi Warszawy i obowiązkowego włączenia gmin warszawskich do związku
komunalnego, to z przepisów konstytucyjnych nie wynika niedopuszczalność odmiennego ustawowego unormowania ustroju Warszawy, stosownie
do specyfiki tej aglomeracji”. Przywołany fragment uzasadnienia przesądza
o tym, że ustawodawca ma generalne prawo tworzyć zrzeszenia różnych
j.s.t., przykładowo w formie metropolii, jednak nie będą one stanowiły form
realizacji konstytucyjnego prawa zrzeszania się j.s.t., które zawsze powinno
być realizowane na zasadzie dobrowolności.
4. Powyższa zwięzła analiza konstytucyjnego prawa zrzeszania się j.s.t.
w Polsce prowadzi przede wszystkim do wniosku, że prawo to nie może
być przez ustawodawcę zwykłego odebrane tym podmiotom. Sens norm
z art. 172 Konstytucji jest jednak szerszy i nakazuje stwierdzić, że przepis
ten dotyczy również pośrednio ważnego uprawnienia mieszkańców reprezentowanych przez organy poszczególnych jednostek samorządowych.
Zgodnie z treścią art. 166 ust. 1 Konstytucji: „Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania
własne”. Rozwinięciem postanowienia konstytucyjnego z art. 166 ust. 1 w odniesieniu do gmin jest
m.in. norma wynikająca z art. 7 ust. 1 zd. 2 pkt 3 u.s.g., zgodnie z którą zadania własne gmin obejmują w szczególności sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jak wskazuje się w doktrynie i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym „ogólna treść art. 7 ustawy o samorządzie gminnym […] nie może stanowić
samodzielnej podstawy określenia kompetencji gminy w określonym rodzaju spraw. Kompetencje
te należy oceniać w powiązaniu z przepisami ustaw szczególnych” (zob. wyrok WSA w Olsztynie
z 25 lutego 2009 r., sygn. I SA/Ol 11/09), przy czym „wymóg wskazania normatywnych podstaw
określonej aktywności, w szczególności w odniesieniu do dokonywania w związku z nią wydatków
publicznych, pozostaje jedną z ważniejszych tez wynikających z orzecznictwa (por. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz… oraz wyrok NSA z 17 marca 2000 r., sygn. I SA/Lu 31/00).
27
Por. D. Dąbek, J. Zimmermann, Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa
2005, s. 17–20.
26
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Lakoniczność regulacji konstytucyjnej nie może być więc również wykorzystywana do zbytniego ograniczania tego prawa, gdyż jest ono nie tylko
prawem poszczególnych j.s.t., ale przede wszystkim prawem wspólnot samorządowych. Przy jego zastosowaniu mieszkańcy poszczególnych gmin,
powiatów i województw mogą w pełniejszy sposób wpływać na współpracę pomiędzy swoimi małymi ojczyznami. Mogą również podejmować
współdziałanie ze wspólnotami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
co niewątpliwie w szerszym potencjalnie zakresie umożliwia im korzystanie z konstytucyjnych idei subsydiarności, decentralizacji władzy publicznej i samorządności. Istota konstytucyjnego prawa zrzeszania się j.s.t. nie
może być tym samym sprowadzona wyłącznie do „technicznej” formy ich
współdziałania, ale zawsze powinna być łączona z prawem ogółu mieszkańców danej jednostki do sprawniejszego zarządzania ich sprawami.

Summary

The article discusses the theme of the constitutional right to associate of local and regional governments in Poland. Here are listed issues related to the constitutional regulation of this right, arising from art. 172 of the Polish Constitution, as well as the statutory
development thereof, mainly in the context of subjective and objective scope, as well as
the objectives and legal forms of admissible associations. The analysis is supplemented
by rulings of the Constitutional Tribunal and administrative courts.
Keywords: local and regional government authorities, right to associate, constitution,
Poland
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Rola i znaczenie instytucji referendum
lokalnego w Polsce
The role and meaning of the local referendum in Poland

I
Zasada demokracji bezpośredniej, która stanowi niezmiennie interesujący przedmiot wielu dyskusji oraz sporów wśród przedstawicieli doktryny1, jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych przyjętych przez
Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r.2 W licznych państwach demokratycznych, mówiąc o podziale demokracji politycznej, należy wskazać, że
demokracja bezpośrednia wyrażana przy użyciu instytucji referendum jest
dla wielu formą uzupełniającą dominujący współcześnie system rządów
Szerzej na temat instytucji referendum ogólnokrajowego por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne,
Warszawa 1999; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015; S. Grabowska,
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009; M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001; Demokracja bezpośrednia. Wymiar
lokalny i globalny, red. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010; Stan i perspektywy demokracji
bezpośredniej we współczesnym świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2011; M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości
religijnej, Brzezia Łąka 2014; B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2010; M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich,
Toruń 2008; M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, Warszawa 2010; M. Rachwał, Prawo do zarządzania referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach
1992–2009. Przyjęte rozwiązania i proponowane zmiany, w: Prawo wyborcze i wyboru. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2010; A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011; E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w Państwach Europy, Warszawa 2003; A, Szmyt, Zgoda Senatu na referendum
zarządzone przez Prezydenta, w: Studia nad prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński, B. Banaszak, Wrocław
1997; P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009; P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli
w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych, Warszawa 2006, P. Winczorek, Kilka uwag o polskich
referendach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 2.
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
1
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przedstawicielskich. Powszechnie wskazuje się nawet na tę instytucję jako
na najbardziej powszechną i najważniejszą w rozstrzyganiu spraw publicznych. W taki sposób do roli demokracji bezpośredniej podszedł również
ustrojodawca polski, wprowadzając instytucje bezpośredniej partycypacji
obywateli w sprawowaniu władzy nie tylko w wymiarze ogólnokrajowym,
ale i lokalnym, przy czym jedyną instytucją na poziomie lokalnym, do której Konstytucja RP wprost się odnosi, jest referendum lokalne (art. 170
Konstytucji RP), gdzie mieszkańcom wspólnoty samorządowej przyznane
zostało prawo do referendum, jak również lakonicznie określono przedmiotowy zakres spraw, które mogą być tą drogą rozstrzygane.
Wiele państw współczesnych3 odwołuje się dość często do instytucji referendum. Niestety w naszym państwie demokracja bezpośrednia stanowi
jedynie charakter uzupełniający względem demokracji przedstawicielskiej,
niekoniecznie powszechny ze względu na swoją nie do końca jasną procedurę zarządzania. Współcześnie, z uwagi na istniejące rozwiązania ustrojowe, zdecydowanie większą uwagę przywiązuje się do pogłębiania badań
nad istotą rozwiązań charakteryzujących przedstawicielską formę sprawowania władzy4, a wtedy, gdy dochodzi do praktycznego zastosowania instytucji demokracji bezpośredniej, powstaje pytanie, jaką rolę odgrywa ta
instytucja, która jest realizacją bezpośredniego władztwa przez zbiorowy
podmiot suwerenności (lud, naród) rozstrzygającego kwestie różnych zagadnień publicznych mających bezpośrednio lub pośrednio wpływ na ich
funkcjonowanie w ramach państwa lub określonej wspólnoty (np. gminy).
II
Modelowo można przyjąć, że instytucje demokracji bezpośredniej zapewniają suwerenowi możliwość wyrażania woli, która przyjmuje postać
sformalizowanego aktu samodecydowania, prowadząc do podjęcia konkretnego rozstrzygnięcia (np. w trakcie głosowania referendalnego) lub
precyzując jego ważne elementy (np. w ramach przedłożonego projektu
obywatelskiego)5 w kwestiach najistotniejszych dla państwa lub też części
jego terytorium6.
Dużym doświadczeniem referendalnym charakteryzują się m.in.: Dania, Francja, Włochy, Irlandia,
Liechtenstein Zob. M. Musiał-Karg, op. cit., s. 147–184.
4
Por. Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor,
B. Szmulik, Lublin 2013.
5
Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław
2016, s. 16.
6
P. Uziębło, Referendum, w: Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010, s. 475.
3

Rola i znaczenie instytucji referendum lokalnego w Polsce

57

Katalog instytucji demokracji bezpośredniej trudno uznać za jednoznacznie określony i zamknięty7; ma on charakter dynamiczny, gdyż obejmuje swym zakresem coraz więcej procedur, które w istocie tworzą realne
mechanizmy umożliwiające obywatelom bezpośrednie wyrażenie swojej
woli w różnych sprawach publicznych8.
W ramach polskiego systemu prawnego, odnosząc się do zasady suwerenności narodu, można wskazać na dwie instytucje sprawowania demokracji w sposób bezpośredni: tzw. obywatelska inicjatywa ustawodawcza9
oraz referendum. Rosnąca świadomość społeczeństwa, która wyraża się
w chęci współdziałania, współdecydowania o najważniejszych dla danej
zbiorowości sprawach na poziomie lokalnym, wprost wyrażona w Konstytucji RP, to instytucja referendum lokalnego. Często wskazuje się również na konsultacje społeczne, które są ważnym elementem w procesie
stanowienia prawa, pozwalającym na łączność pomiędzy organem stanowiącym prawo a jego adresatami. Jednak podstawy prawne odnoszące się
do konsultacji społecznych nie są wprost wyartykułowane w Konstytucji
RP i można je tylko wywodzić z zasad konstytucyjnych, które stanowią
niejako ustrojowy fundament partycypacji społecznej.
Rozważania w niniejszym artykule skupiono na instytucji referendum
lokalnego, która stanowi najbardziej rozpowszechnioną formę demokracji
bezpośredniej za względu na jej przedmiot, który bezpośrednio dotyka
mieszkańców, oraz skutek głosowania, który się na nie bezpośrednio przekłada. Nie bez znaczenia jest również względnie łatwy pod kątem organizacyjnym i finansowym sposób jego przeprowadzenia z uwagi na mniejszy
zasięg terytorialny niż w przypadku referendum ogólnokrajowego.
III
Mimo częstego odwoływania się do tej instytucji wiele problemów
powstaje już na płaszczyźnie przedmiotowego zakresu referendum lokalnego. Artykuł 170 Konstytucji RP w dość ogólny sposób stanowi, że
przedmiotem referendum mogą być sprawy dotyczące danej wspólnoty
lokalnej. Ustrojodawca bezpośrednio wskazał przedmiot głosowania tylPor. np. P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna…; A. Rytel-Warzocha, op. cit.
Zob. szerzej: P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna…, s. 35 i n., który wskazuje na: zgromadzenie
ludowe, bezpośrednią inicjatywę ludową, referendum, plebiscyt, weto ludowe, recall (odwołanie),
appellation of sentence (odwołanie orzeczenia z pominięciem wyboru przedstawicieli). Dodatkowo
wskazuje na: wysłuchanie publiczne, prawybory, skargę konstytucyjną o charakterze actio popularis.
9
Inicjatywa ustawodawcza została uregulowana w art. 118 ust. Konstytucji RP oraz w ustawie
z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Dz.U. z 1999 r.,
nr 62, poz. 688.

7

8
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ko w jednym przypadku, przewidując, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą w drodze referendum zdecydować o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zakres przedmiotu referendum został doprecyzowany w art. 2 ustawy
z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, gdzie wskazano, że członkowie wspólnoty w drodze głosowania stanowiącego wyraz ich woli mogą
odwołać organ stanowiący. Ponadto wspólnota może również decydować
w sprawach jej dotyczących10, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Należy również wskazać na istotne sprawy,
które dotyczą kwestii społecznych, gospodarczych, kulturowych w oparciu o więzi łączące określoną wspólnotę, niezastrzeżonych do wyłącznej
właściwości innych organów władzy publicznej, nawet jeśli wykraczają
one poza zadania i kompetencje organów danej jednostki samorządowej11.
W przypadku, kiedy mamy do czynienia ze sprawą, która bezpośrednio
lub nawet pośrednio dotyczy egzystencji konkretnej społeczności lokalnej, funkcjonującej wspólnie na określonym terytorium, zainteresowanej
jej rozstrzygnięciem – niezależnie od stopnia jej skomplikowania – pojawia
się wspólnotowa identyfikacja pozytywów i negatywów podjęcia działania,
identyfikacji skutków przyjęcia konkretnego rozwiązania, co prowadzić
powinno do społecznego procesu kształtowania woli i chęci jej wyrażenia
jako przejawu demokracji partycypacyjnej12.
Szczególnym rodzajem referendum przewidzianym dla samorządu
gminnego jest to, w którym mieszkańcy mogą odwołać wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ale również wypowiedzieć się w kwestii samoopodatkowania się mieszkańców. Referendum w tych dwóch przypadkach
ma charakter obligatoryjny, a zatem jest integralnym elementem procesu
decyzyjnego, bez którego decyzje w tych kwestiach nie mogłyby zapaść.
Odwołanie organów samorządowych pochodzących z wyborów bezpośrednich stanowi jedyną materię wprost zastrzeżoną w Konstytucji RP do
10
Ustawodawca słusznie odszedł od użycia w poprzednim stanie prawnym zwrotu, że sprawa będąca przedmiotem referendum musi być „ważna” dla danej wspólnoty lokalnej. Pojęcie to ze względu
na nieostry charakter, uzależniony od subiektywnej oceny podmiotu zarządzającego referendum,
budziło wiele wątpliwości. Wobec tego, to czy sprawa dla danej wspólnoty lokalnej jest ważna, weryfikowano poprzez wymóg zebrania znacznej liczby podpisów mieszkańców popierających daną
inicjatywę referendalną czy liczbę uprawnionych, którzy biorą udział w głosowaniu. Należy również
podkreślić, że kryterium „istotności” sprawy dla lokalnej społeczności zostało priorytetowo wskazane
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r., sygn. K 30/02, Dz.U. z 2003 r., nr 44,
poz. 388.
11
Ibidem.
12
A. Kołomycew, Lokalne grupy działania jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2010, nr 1–2, s. 103 i n.
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rozstrzygania w drodze głosowania powszechnego. Pomimo że ustawodawca posłużył się nazwą „referendum” zarówno w odniesieniu do odwołania jednoosobowego organu wykonawczego w gminie, jak i kolegialnych
organów stanowiących, wskazuje się w literaturze, że ten ostatni przypadek de facto spełnia wszystkie cechy innej formy demokracji bezpośredniej,
zwanej recall 13. Teoretycznie można przyjąć, że odwołanie organów samorządowych jest sprawą, która bezpośrednio lub nawet pośrednio dotyczy
egzystencji konkretnej społeczności lokalnej, funkcjonującej wspólnie na
określonym terytorium. Dlatego też można założyć, że pojęcie „sprawy
dotyczącej tej wspólnoty” koresponduje również z pojęciem „odwołania organu”, ponieważ jest to sprawa, która dotyczy każdego działania
(lub zaniechania) organu, instytucji powołanej do realizacji określonych
kompetencji, wywiązania się z konstytucyjnie oraz ustawowo przyjętych
kompetencji i obowiązków, a tym samym dotyka bezpośrednio wspólnoty
mieszkańców na poziomie jednostki terytorialnej. Co więcej, z innego –
szerszego – punktu widzenia można uznać, że pojęcia te należy również
rozpatrywać nie tylko w aspekcie przedmiotowym, jako zadania, ale również podmiotowym – bezpośrednio dotyczącym weryfikacji pracy związanej z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków przez konkretny organ
stanowiący, wyłoniony wcześniej w drodze wyborów.
Pomimo braku regulacji konstytucyjnej w świetle art. 7 ustawy o referendum lokalnym referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne ma charakter obligatoryjny. Należy podkreślić,
że możliwość przeprowadzenia takiego referendum dotyczy wyłącznie
gminy. Kwestią dyskusyjną jest charakter świadczenia nazwanego przez
ustawodawcę „samoopodatkowaniem”. Instytucja ta określana jest jako
rodzaj daniny publicznej, w stosunku do której realizowane jest władztwo podatkowe gminy, a w świetle obowiązującego prawa podatkowego nie można go uznać za podatek14. Świadczenie samoopodatkowania
ma charakter celowy, musi zostać przeznaczone na cel publiczny, który
wprost musi zostać wskazany w pytaniu referendalnym i jest w tym przypadku jedynym sposobem nałożenia dodatkowych świadczeń finansowych na mieszkańców gminy. Najczęściej przedmiotem głosowania są
kwestie dotyczące służby zdrowia, ekologii, czy wywozu odpadów i nieczystości. Warto podkreślić, że wiążący charakter referendum determinuje również zakaz przeznaczania środków uzyskanych w ten sposób na
P. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 35.
Uchwała NSA z 22 stycznia 1995 r., sygn. VI SA 25/95; uchwała NSA z 13 października 1997 r., sygn.
FPK 15/97.
13
14
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inne cele15, a ewentualna zmiana w tym zakresie wymagałaby zachowania
szczególnego trybu podejmowania tej decyzji – zarządzenia przez radę
gminy kolejnego głosowania.
Z założenia wszystkie sprawy mogą być rozstrzygane w drodze bezpośredniej, w tym przypadku w drodze referendum, które na poziomie lokalnym jest pierwszym etapem procesu sprawowania demokracji bezpośredniej
przez lokalną społeczność16. Niestety założenie to można uznać za utopijne,
gdyż powstaje wiele problemów: chociażby kogo uznać za osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki terytorialnej, które posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki, oraz jak osiągnąć
odpowiednią frekwencję17 wśród mieszkańców regionu, na terenie którego odbywa się referendum, po kwestie, które kategorie spraw z istoty swej
nadają się do sprawowania władzy bezpośrednio przez suwerena (w Polsce
obowiązuje zakaz przeprowadzania referendum, którego przedmiotem są
sprawy, które zostały już przez organ samorządowy rozstrzygnięte; referendum lokalne w Polsce jest traktowane jako stanowiące oraz istoty swej
służy do podejmowania rozstrzygnięć przez mieszkańców w sprawach dotyczących ich interesów), biorąc pod uwagę możliwość zarządzenia takiego referendum, koszty, racjonalność rozstrzygnięć18, niezwłoczne podjęcie
czynności przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji
postanowień wynikających z referendum19.
Niewątpliwie należy jednak podkreślić, że na wzrost świadomości społecznej w zakresie praw i umiejętność artykułowania swoich potrzeb ma
wpływ rozwój, postęp technologiczny, szczególnie dostęp do informacji
– poczynając od politycznych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych,
na edukacyjnych kończąc. Determinuje to łatwość pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji, kształtowania swoich preferencji i tym
Referendum jest ważne, jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.
Por. M. Jagielski, Referendum, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Małajny,
Warszawa 2013, s. 332; L. Garlicki, op. cit., Warszawa 2015, s. 183.
17
Zgodnie z art. 55 ustawy o referendum lokalnym referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania; w przypadku referendum w sprawie odwołania organu jednostek samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich referendum jest ważne, jeżeli udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanego organu. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Referendum jest ważne,
jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.
18
Por. M. Jabłoński, Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie, w: Instytucje
demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016, s. 83.
19
A. Wierzbica, Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa
2014, s. 149.
15

16
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samym swobodnego prezentowania argumentów i prowadzenia dyskusji
w swoim otoczeniu, co prowadzi do uzyskiwania wiedzy na temat praw jednostki, ale również sposobów jego egzekwowania i sprawowania skutecznej ochrony20. Skutkuje to kształtowaniem „społeczeństwa informacyjnego”, które opiera swoje działania na wiedzy, a nie na przeczuciu, co wpływa
znacząco na modyfikację dotychczasowego znaczenia państwa, gospodarki,
a przede wszystkim identyfikacji roli i znaczenia jednostki w ramach funkcjonujących rozwiązań ustrojowych21. Jednostka, mając coraz łatwiejszy dostęp
do informacji, w tym informacji politycznych, może pozyskiwać wiedzę,
która pozwoli decydować o przyszłości regionu, gminy, a więc środowiska,
w którym funkcjonuje i będzie funkcjonować przez kolejne lata.
IV
Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że współczesny model
społeczeństwa obywatelskiego funkcjonuje w ramach szerszego pojęcia
społeczeństwa informacyjnego, ponieważ wykreowanie społeczeństwa
obywatelskiego następuje dzięki wcześniejszemu pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji przez jednostkę. To właśnie informacyjne procedury dostępowe stają się punktem wyjścia do stworzenia odpowiednich
warunków dla demokratyzacji życia publicznego i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, co przekłada się na wzrost zainteresowania tymi wszystkimi procedurami, które dają obywatelom możliwość bezpośredniego rozstrzygania w sprawie, którą uznają za istotną22. Nie ma wątpliwości, że
obywatele dążyć będą częściej – szczególnie na poziomie lokalnym – do
wykorzystywania instytucji demokracji bezpośredniej, co będą służyć będzie rozstrzyganiu konkretnych spraw publicznych. Co więcej, przyszłość
będzie należeć do tych instytucji, które da się wykorzystać szybko i w prosty sposób, przy jednoczesnym stworzeniu gwarancji do zapewnienia ich
wiążących rozstrzygnięć. Może nawet w niedalekiej przyszłości praktyką
stanie się nie tylko powszechne wykorzystanie instytucji referendum, ale
również rola procedur konsultacyjnych, które mając bardziej sformalizowany niż referendum charakter, nie będą wymagać przeprowadzenia
skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych działań i pozwolą zdeZob. szerz. T. Buczyński, Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011.
Zob. szerz. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, red. S. Grabowska, R. Grabowski,
Rzeszów 2007; D.C. Mutz, Psychologia polityczna a wybór, w: Zachowania polityczne, t. I, red. R.J. Dalton,
H.-D. Klingemann, Warszawa 2010.
22
J. Jaskiernia, Referendum jako forma demokracji bezpośredniej w systemie aksjologicznym Rady Europy, w: Aktualne
problemy referendum, red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa 2016, s. 218.
20
21
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finiować jednostce preferencje i potrzeby. Myślę, że wraz ze stałym i jednak
dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych wzrośnie również
świadomość i przede wszystkim potrzeba pozyskiwania i przekazywania
informacji, które pozwolą na wykształcenie się praktyki stosowania innych
procedur demokracji bezpośredniej, a wszystkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu spraw, które mogą być przedmiotem referendum
lokalnego, zostaną w jednoznacznej wykładni na gruncie obowiązującej
ustawy wskazane i wyjaśnione.

Summary

The institution of the referendum is commonly referred to as the most common and
most important in resolving public affairs. In this way, the Polish legislature also came
to the point of introducing institutions of direct citizen participation in the exercise of
power, not only nationwide but also on the local level, whereas the only local institution
to which the Constitution of the Republic of Poland explicitly refers is the local referendum. It is this institution that provides residents with the opportunity to decide directly
on an issue which affects them. Hence, the question arises about the role and significance
of this institution, which is the exercise of direct power by the body of collective sovereignty, which settles issues of various public issues that directly or indirectly affect their
functioning within a particular community at local level.
Keywords: referendum, local referendum, direct democracy, electoral law, electoral
code
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Współczesne koncepcje autonomii ustrojowej
województwa śląskiego na tle rozwiązań
międzywojennych
Contemporary concepts of the political autonomy of the
Silesian Voivodeship as compared to the interwar period

Wprowadzenie
Formalnie o autonomii województwa śląskiego w II Rzeczypospolitej można mówić od 15 lipca 1920 r. Tego dnia Sejm Ustawodawczy RP
uchwalił ustawę konstytucyjną zawierającą statut organiczny województwa śląskiego1. Faktycznie autonomia funkcjonowała od 1922 r., czyli od
objęcia tego obszaru przez polskie władze, do 1 września 1939 r. Jednak
formalnie została zniesiona 6 maja 1945 r. ustawą Krajowej Rady Narodowej2. Jednocześnie należy pamiętać, że już konstytucja z 1921 r. określała w art. 66 zasadę decentralizacji władzy publicznej3. Również obecnie
kwestia nadania autonomii ustrojowej województwu śląskiemu jest przedmiotem debaty w niektórych kręgach opinii publicznej. Zwolennikami
tego rozwiązania są w głównej mierze przedstawiciele Ruchu Autonomii
Śląska. Ich postulaty nie ograniczają się jednak do obszaru województwa
śląskiego. Proponują oni wprowadzenie w Polsce województw autonomicznych. Jako zalety takiego rozwiązania wskazują m.in. na sprawniejsze
zarządzanie województwami oraz bardziej sprawiedliwy podział i wykorzystanie środków pochodzących z podatków4.
Dz.U. z 1920 r., nr 73, poz. 497.
W. Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego z II Rzeczpospolitą, Toruń 2007, s. 13.
3
Przepis konstytucji brzmiał: „W organizacji administracji państwowej przeprowadzona będzie
zasada dekoncentracji” (Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267).
4
„Kierunek – autonomia”, rozmowa z Józefem Korpakiem, radnym powiatu tarnogórskiego, „Jaskółka Śląska”
2013, nr 10 i „Czas na śląskiego senatora”, rozmowa z Dariuszem Dyrdą, kandydatem w wyborach uzupełniających do Senatu w 2015 r., „Jaskółka Śląska” 2015, nr 1.
1
2
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Autonomia województwa śląskiego w okresie II Rzeczypospolitej
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność organów autonomicznych w województwie była wspomniana wyżej ustawa konstytucyjna
z 15 lipca 1920 r. Jej art. 14 przewidywał uchwalenie przez Sejm Śląski ustawy o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego. Miała ona regulować
wiele podstawowych kwestii: skład Sejmu Śląskiego, ordynację wyborczą do
niego czy sposób uchwalania i ogłaszania ustaw śląskich5. Jej uchwalenie, to,
co miałaby obejmować albo jaki miałby być przyjęty kształt poszczególnych
rozwiązań dla organów, stanowiło ówcześnie temat bardzo wielu rozważań6.
Niektórzy autorzy tę ustawę określają mianem „konstytucji śląskiej”, jednakże nigdy nie została ona uchwalona i nie weszła w życie7.
Najważniejszym organem autonomicznym województwa śląskiego był
Sejm Śląski. Na mocy statutu organicznego jeden poseł miał przypadać na
25 tys. mieszkańców. W ten sposób liczebność Sejmu ustalono na 48 posłów. Kadencja miała nie przekraczać 5 lat8. W 1935 r. doszło w tej materii
do pewnych zmian. Na podstawie art. 95 ustawy z 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu, województwo podzielono na dwanaście dwumandatowych okręgów. W rezultacie nowy Sejm składał się z 24 parlamentarzystów9. Zarządzanie wyborów należało do kompetencji głowy państwa.
Poza tym do jego zadań należało zwoływanie, odraczanie i zamykanie posiedzeń Sejmu10. Jeśli chodzi o funkcję ustawodawczą to prawo inicjatywy
ustawodawczej posiadali: wojewoda z upoważnienia rządu, Śląska Rada Wojewódzka i posłowie. Jedynym wyjątkiem w zakresie inicjatywy ustawodawczej był projekt ramowej ustawy skarbowej, gdzie kompetentna była Rada
Ministrów. Uchwalona przez Sejm Śląski ustawa trafiała do marszałka izby,
który ją podpisywał, a następnie przesyłał wojewodzie do opublikowania.
Uchwaloną ustawę ogłaszano w „Dzienniku Ustaw Śląskich”.
Zakres spraw, w których Sejm Śląski był wyłącznie właściwy do uchwalania ustaw, wymieniał art. 4 statutu organicznego. Obejmował on 17 punktów. Właściwości Sejmu Śląskiego podlegały m.in. sprawy ustroju władz
J. Ciągwa, Z dziejów prac nad ustawą o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego, „Acta Universitatis
Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1977, t. IX, s. 128.
6
Zob. np. W. Dąbrowski, Drogi rozwoju samorządu województwa śląskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 1925, R. V.
7
J. Ciągwa, Z dziejów prac nad…, s. 129.
8
Art. 13 i 22 ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa śląskiego, Dz.U.
z 1920 r., nr 73, poz. 497.
9
Jesienią 1938 r. do Sejmu weszło 4 posłów z przyłączonego Zaolzia. Pochodzili oni z nominacji
prezydenta. J. Ciągwa, Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo” 2003, t. I, s. 30.
10
Art. 21 ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa śląskiego.
5
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administracyjnych i samorządowych, o używaniu języka polskiego i niemieckiego, uchwalanie budżetu, organizacja sił policyjnych, ustawodawstwo
w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. Ponadto istniała
pewna grupa ustaw, do których obowiązywania na obszarze województwa
śląskiego konieczna była zgoda Sejmu Śląskiego wyrażona w ustawie.
Poza tym w rozwiązaniach międzywojennych przewidziano, że część
z dochodów uzyskiwanych przez województwo będzie trafiać do Skarbu
Rzeczypospolitej. Należność tę określano mianem tangenty. Po stronie
województwa za jej pobór odpowiadał wydział skarbowy przy urzędzie
wojewódzkim w Katowicach11.
Bardzo ważną kwestią uregulowaną w statucie organicznym było określenie trybu zmian jego przepisów. Na mocy art. 44 ustawa, na podstawie
której dokonywano by zmian w statucie, wymagała zgody Sejmu Śląskiego. Można z tego wywnioskować, że kompetentny do zmiany statutu był
Sejm RP. Na zakończenie należy zaznaczyć, że parlament śląski w II RP
był jednoizbowy.
W statucie organicznym z 1920 r. określono, że naczelnymi organami
administracji w województwie są wojewoda i Śląska Rada Wojewódzka.
Wojewodę mianował prezydent RP (początkowo Naczelnik Państwa) na
wniosek Rady Ministrów. W ten sam sposób był powoływany również
wicewojewoda. W późniejszym czasie pojawiło się stanowisko II wicewojewody, który był mianowany przez ministra spraw wewnętrznych12. Jeśli
chodzi o uprawnienia wojewody to art. 26 statutu organicznego odsyłał
w tym zakresie do przepisów państw zaborczych. Warto zauważyć, iż na
terenie województwa nie obowiązywało rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz
administracji ogólnej. Dlatego też wojewoda śląski pozostawał również
szefem administracji skarbowej i szkolnej13. Do jego obowiązków należało
również ogłaszanie ustaw śląskich. Do innych jego uprawnień należały:
wspomniane powyżej prawo inicjatywy ustawodawczej, zwoływania rady
wojewódzkiej, a w przypadku żądania trzech członków – obowiązek jej
zwołania. Natomiast Śląska Rada Wojewódzka składała się z wojewody
jako przewodniczącego, wicewojewody i 5 członków wybranych przez
Sejm Śląski na roczną kadencję14. Rada występowała w podwójnym chaS. Janicki, Samorząd województwa śląskiego, w: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918–1928,
Kraków–Warszawa 1928, s. 202.
12
J. Ciągwa, Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922–1939,
Katowice 1979, s. 36.
13
Ibidem, s. 37.
14
S. Janicki, op. cit., s. 201.
11
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rakterze. Po pierwsze, jako naczelny organ wykonawczy samorządu województwa. W tym zakresie rada przygotowywała i wykonywała uchwały
Sejmu Śląskiego w sprawach samorządu oraz mianowała i nadzorowała
działalność urzędników samorządowych. Po drugie, występowała jako
kolegialny organ wojewódzki współdziałający z wojewodą w wykonywaniu zadań administracji ogólnej. W tym zakresie orzekała w postępowaniu
uchwałowym oraz zatwierdzała rozporządzenia wojewody wtedy, gdy wymagały tego dawne przepisy państw zaborczych15.
Jeśli chodzi o sądownictwo administracyjne w województwie śląskim
w okresie międzywojennym, to utrzymano działające dotychczas rozwiązania pruskie i austriackie. W wyniku tego w górnośląskiej części województwa
sądami administracyjnymi I instancji były wydziały powiatowe, natomiast
II instancję stanowił wojewódzki sąd administracyjny w Katowicach. Rozstrzygały one sprawy w postępowaniu spornoadministracyjnym. III instancją rewizyjną był Najwyższy Trybunał Administracyjny. Początkowo funkcję
najwyższej instancji w części górnośląskiej województwa miał pełnić Śląski
Trybunał Administracyjny, którym został Senat Administracyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach16, jednakże od samego początku problemem był
brak odpowiedniej kadry i ostatecznie w 1924 r. uchwalono, że III instancję w części górnośląskiej stanowi Najwyższy Trybunał Administracyjny17.
W cieszyńskiej części województwa istniało jednoinstancyjne sądownictwo
administracyjne z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele, tak
jak na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej.
Aktualne koncepcje autonomii ustrojowej dla województwa
śląskiego
Pierwsze projekty statutu organicznego oraz zmian w Konstytucji RP
zostały przedstawione na VII Kongresie Ruchu Autonomii Śląska w marcu 2011 r. przez M. Myśliwiec18. Projekty te są ponadto opublikowane na
stronie internetowej stowarzyszenia19.
15
K. Kumaniecki, J. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce,
Kraków–Warszawa 1939, s. 98.
16
Rozporządzenie z 18 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Śląskiego Trybunału Administracyjnego, Dz.U.Śl. z 1922 r., nr 8, poz. 30.
17
Ustawa z 28 maja 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw o Najwyższym
Trybunale Administracyjnym na obszar województwa śląskiego, Dz.U. z 1924 r., nr 50, poz. 505.
18
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/376182,kongres-ras-chce-zmiany-konstytucji-i-autonomii,
id,t.html; http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/376556,kongres-autonomii-w-katowicach-relacja-na-zywo,id,t.html (3.04.2017).
19
Projekt zmian w Konstytucji RP: http://autonomia.pl/n/konstytucja (3.04.2017); Projekt statutu organicznego: http://autonomia.pl/n/statut-organiczny (3.04.2017).
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Przechodząc do koncepcji zwolenników autonomii województwa śląskiego, należy zacząć od analizy proponowanych zmian w Konstytucji RP.
Pierwszym postulatem jest uzupełnienie zasady państwa unitarnego prawem
do autonomii terytorialnej regionów stanowiących części składowe Polski20. Konsekwencją zmian proponowanych w tym zakresie jest zastąpienie
w strukturze samorządu terytorialnego województwa jednostką określaną
jako województwo autonomiczne. Zwolennicy autonomii postulują również
wprowadzenie do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego nowej kategorii, a mianowicie ustawy organicznej. Byłaby ona konieczna m.in.
do przyjęcia statutu autonomii. Postulowane są również zmiany w funkcjonowaniu Senatu RP. Wyższa izba parlamentu miałaby składać się z członków
rządów województw autonomicznych. Każde z województw posiadałoby
co najmniej trzy głosy. Opisane wyżej zmiany przewiduje projektowany
art. 100 Konstytucji. Innym postulatem jest to, aby przedstawicielem Rady
Ministrów w województwie został w miejsce wojewody delegat Rady Ministrów21. Powyższe propozycje zmian nie odnoszą się więc wyłącznie do
województwa śląskiego, ale również do pozostałych województw czy organów władzy ustawodawczej w Polsce.
Proponowany art. 176 Konstytucji zawiera wyliczenie spraw, które będą
mogły podlegać ustawodawstwu na szczeblu województwa autonomicznego (w tym również województwa śląskiego)22. Najważniejsze z nich to:
organizacja instytucji samorządowych, planowanie przestrzenne, urbanistyka i sprawy mieszkaniowe. Jest to praktycznie taki sam katalog spraw, jak
w okresie międzywojennym. Jedyne modyfikacje, jakie można spostrzec,
to takie, że obecnie oprócz ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego postuluje się oddać do właściwości organów wojewódzkich
sprawy szkolnictwa podstawowego i wyższego. Poza tym rozwiązania międzywojenne nie przewidywały takich kategorii spraw, jak: wspieranie kultury,
badań naukowych oraz organizowania turystyki.
Proponowany art. 177 Konstytucji wskazuje sprawy zastrzeżone dla
wyłącznej kompetencji organów państwowych23. Przede wszystkim należą
do nich: stosunki międzynarodowe, obrona i siły zbrojne, wymiar sprawiedliwości, ustrój celny i system taryf, handel zagraniczny, system monetarny, finanse publiczne i dług państwa.
Projekt art. 3 Konstytucji RP.
Stanowi o tym projektowany art. 152 Konstytucji RP. Stoi to w sprzeczności z art. 6 projektu
statutu organicznego, który stanowi w tym zakresie, że przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
22
W proponowanym przepisie wymienione są 22 kategorie spraw.
23
W projektowanym przepisie znajduje się łącznie 28 kategorii spraw.
20
21
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Ważnym postulatem jest zapewnienie województwom autonomicznym samodzielności finansowej. Środki finansowe województw autonomicznych miałyby pochodzić m.in.: z podatków częściowo lub w całości
przekazanych przez państwo; podatków, opłat i danin własnych; środków
pochodzących ze specjalnie utworzonego Wyrównawczego Funduszu Inwestycyjnego24. Działalność województwa podlegałaby kontroli kilku organów, a mianowicie Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, sądów
administracyjnych i Najwyższej Izby Kontroli25.
Szczegółowy system organów autonomicznych został ukazany w projekcie statutu organicznego Ruchu Autonomii Śląska. Przepis art. 4 tego
projektu stanowi, że władza ustawodawcza w województwie będzie należeć
do Sejmu i Senatu Śląskiego. Sejm miałby liczyć 80 posłów wybieranych
na czteroletnią kadencję. Zarządzanie wyborów należałoby do kompetencji
marszałka Sejmu Śląskiego. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwałoby osobom, które ukończyły najpóźniej w dniu wyborów 18 lat i stale
zamieszkują na obszarze województwa śląskiego. Przewodniczenie pracom
izby należałoby do marszałka. Projekt statutu organicznego nadaje mu bardzo szerokie uprawnienia. Oprócz wymienionego powyżej zarządzania wyborów do Sejmu Śląskiego do jego kompetencji należałoby: podpisywanie
i zarządzanie ogłoszenia ustaw śląskich w Śląskim Dzienniku Ustaw, desygnowanie i powoływanie Prezydenta Ministrów, odwoływanie ministrów,
którym Sejm Śląski wyraził wotum nieufności26. Inicjatywa ustawodawcza
należałaby do posłów, Rządu i Senatu Śląskiego oraz 15 tys. obywateli województwa. Po ukończeniu procesu legislacyjnego ustawę w ciągu 10 dni
podpisywałby marszałek Sejmu i zarządzał jej ogłoszenie w Śląskim Dzienniku Ustaw. Przed podpisaniem mógłby również zwrócić się do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP27.
Przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska proponują ponadto rozwiązania, których przedmiotem jest sposób zmiany przepisów statutu organicznego. Postulują, aby projekt ustawy o zmianie statutu organicznego
mógłby złożyć marszałek Sejmu Śląskiego oraz co najmniej 1/4 ustawoArt. 183 i n. proponowanego projektu Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny zajmowałby się zgodnością ustaw uchwalonych przez Sejm Śląski
z Konstytucją RP. Rada Ministrów sprawowałaby kontrolę nad sprawami delegowanymi do wykonania przez Sejm Śląski. Sądy administracyjne badałyby działalność w zakresie administracji autonomicznej i stanowionych przez nią norm. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli kontrolowałaby
działalność organów autonomicznych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności
(art. 180 projektu Konstytucji RP).
26
Pełen katalog uprawnień marszałka Sejmu Śląskiego zawiera art. 30 ust. 5 projektu statutu
organicznego.
27
Art. 39–43 projektu statutu organicznego.
24
25
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wej liczby posłów Sejmu Śląskiego. Uchwalenie takiej ustawy należałoby
do kompetencji Sejmu Śląskiego.
Innym organem, którego wprowadzenie jest postulowane przez zwolenników autonomii, jest Senat Śląski. W jego skład wchodzić mieliby przedstawiciele subregionów województwa.
W projekcie statutu organicznego znalazły się również przepisy dotyczące organów władzy wykonawczej w województwie – Rządu Śląskiego składającego się z Prezydenta Ministrów i ministrów resortowych. Do
najważniejszych kompetencji Rządu Śląskiego zaliczono: wykonywanie
ustaw, wydawanie rozporządzeń, uchwalanie projektu budżetu regionalnego28. Prezydent Ministrów kierowałby pracami Rządu i był zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji.
Za ustalanie stawek oraz pobór podatków i opłat w województwie odpowiadałby natomiast Skarb Śląski. W jego kompetencji leżałoby również
przekazywanie do Skarbu Państwa odpowiedniego udziału w dochodach
województwa. Pracami Skarbu kierowałby Prezes wybierany przez Sejm
Śląski i podległy śląskiemu Ministerstwu Skarbu. Natomiast w zakresie
władzy sądowniczej postuluje się wprowadzenie Śląskiego Sądu Administracyjnego. Miałby on orzekać m.in. w sprawach: zgodności ustaw ogólnokrajowych i umów międzynarodowych ze statutem czy obowiązywania
na obszarze województwa ustaw wydanych przez Sejm ogólnopolski.
Podsumowanie
Reasumując, należy przyjąć stanowisko, że obecnie uzyskanie przez województwo śląskie autonomii jest bardzo mało prawdopodobne. Członkowie Ruchu Autonomii Śląska często odwołują się do statusu województwa
z okresu II RP. Trzeba zauważyć, że wtedy realia polityczne były zupełnie inne. Polska dopiero co odzyskiwała niepodległość, co więcej, Śląsk
pozostawał poza jej granicami już od średniowiecza29. Poza tym o ostatecznej przynależności tych ziem miał zdecydować plebiscyt. Właśnie ta
okoliczność jest nieraz podawana jako główny powód uchwalenia ustawy
nadającej województwu śląskiemu autonomię30. Do innych przyczyn można zaliczyć odrębności prawne i ekonomiczne oraz pragnienie uzyskania
szerokiego samorządu.
Pełen katalog zawiera art. 45 projektu statutu organicznego.
M.W. Wanatowicz, Między regionalizmem a separatyzmem śląskim, w: Regionalizm a separatyzm – historia
i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, red. M.W. Wanatowicz, Katowice 1995, s. 12.
30
J. Ciągwa, Autonomia Śląska – czy była koniecznością, w: Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 15–16 czerwca 1992 w 70. rocznicę przyłączenia
części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy, red. M.W. Wanatowicz, Bytom–Katowice 1995, s. 51.
28
29
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Obecnie zwraca się uwagę na brak dyskusji oraz wiedzy na temat proponowanych zmian31. Jednocześnie zwolennicy autonomii zdają się nie
dostrzegać, że rozwiązania międzywojenne nie były idealne. Autonomia
opóźniała proces unifikacji prawnej i ekonomicznej województwa z resztą
kraju. Ponadto nie należy zapominać o słabościach niektórych organów.
Sejm Śląski nie funkcjonował idealnie przez całe dwudziestolecie, np. jeśli
chodzi o kwestię uchwalania budżetu. Często zdarzało się, że budżet był
uchwalany po rozpoczęciu roku budżetowego32.
Obecnie niezrozumiałe są propozycje utworzenia oddzielnego sądu administracyjnego. W okresie międzywojennym sądownictwo administracyjne
nie zostało stworzone po to, aby podkreślać specjalny status województwa,
ale stanowiło spuściznę po okresie zaborów. Poza tym projekty przewidują
istnienie organów wykonawczych w postaci Rządu i Prezydenta Ministrów,
które mają być w dużym stopniu niezależne od władz centralnych. Trzeba
przypomnieć, że w okresie międzywojennym to prezydent powoływał wojewodę, który stał jednocześnie na czele rady wojewódzkiej.
Nie należy również zapominać o kosztach finansowych, jakie musiałby ponieść Skarb Państwa oraz województwo, chcąc wprowadzić w życie
proponowane rozwiązania. Mając powyższe argumenty na uwadze, należy
stwierdzić, że w obecnych realiach ustrojowych i politycznych wprowadzenie autonomii dla województwa śląskiego jest praktycznie niemożliwe.

Summary

The activity of the Silesian Autonomy Movement shows that regional tendencies
in Silesia are still very much alive. These issues become important in the context of the
current discussion on the form of municipal government in Poland. This study aims to
show the differences between the political autonomy of the Silesian voivodeship between 1922–1939 and contemporary projects of representatives of the Silesian Autonomy Movement. Contemporary concepts of the political autonomy provide for greater
autonomy of local authorities in relation to central state bodies. In the interwar period,
the situation was different. Central authorities had a greater impact on the functioning of
the Silesian Voivodeship.
Keywords: autonomy, Silesian Voivodeship

T. Ćwienk, Autonomia Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej, Katowice 2014, s. 163.
Taka sytuacja miała miejsce np. w 1924 r. [Sprawozdanie stenograficzne z 73. posiedzenia Sejmu Śląskiego z 17 stycznia 1924 r., http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=432&tab=3 (13.03.2017)].
31
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Realizacja zadań własnych gminy w kontekście
konstytucyjnej zasady decentralizacji
Implementation of the responsibilities of the commune
in the context of the constitutional principle of
decentralization

Konstytucja RP nie określa w jednoznaczny sposób oraz nie wskazuje wprost form ustroju terytorialnego w Polsce. Ponadto nie uwzględnia
i nie normuje kwestii dotyczących jednostek samorządu terytorialnego
w kontekście podziału ze względu na obszar czy też szczeble samorządów.
W bezpośredni sposób odnosi się jedynie do gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, realizującej wszystkie zadania samorządowe na poziomie lokalnym, z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić
kompetencji zarezerwowanych dla innych jednostek. Takie rozwiązanie
przyjęte w ustawie zasadniczej zapewnia swobodę w zakresie kształtowania form samorządności terytorialnej w państwie poprzez odpowiednie
normy rangi ustawowej oraz zwykły tryb ustawodawczy.
W ramach przyjętej koncepcji samorządów istotne jest jednak, żeby
przewidywana forma zapewniała decentralizację władzy publicznej. Drugim założeniem, którym powinien kierować się ustawodawca w przypadku określania form jednostek samorządu terytorialnego, jest konieczność
uwzględnienia występujących więzi społecznych, gospodarczych czy też
kulturowych. Dodatkowo zwraca się uwagę na zdolność do wykonywania
zadań publicznych przez daną jednostkę.
W przypadku określania zakresu kompetencji instytucji samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli należy odnieść się również do zasad,
które bezpośrednio wpływają na ten obszar. Skupiając się tylko na najważniejszych, należy wskazać zasadę decentralizacji, zasadę pomocniczości
oraz zasadę proporcjonalności. Forma działania samorządu terytorialnego
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zależna jest również od wielu innych czynników, które świadomie pominięto w niniejszym opracowaniu.
Koncentrując się wyłącznie na kwestiach prawem przewidzianej instytucji
jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od szczebla, chcąc zapewnić
realizację postulatu zdecentralizowania władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez odpowiednie ukształtowanie ustroju terytorialnego
konieczne jest określenie granic jej funkcjonowania. Organizacja jednostek samorządu terytorialnego w ramach całego systemu wymaga wskazania poszczególnych kompetencji oraz zadań, które będą stanowiły podstawę dla podmiotów administracji samorządowej.
Bliższe poznanie zagadnienia obowiązków spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego wymaga analizy problemu zadań własnych
samorządu gminnego w kontekście zasady decentralizacji. Oczywiste jest,
że ramy badanego zagadnienia sięgają znacznie szerzej niż tylko w odniesieniu go gminy, jednak skupiając się na konkretnym problemie, pomijam
kwestie odnoszące się do powiatu i województwa.
Zasada decentralizacji
Punktem wyjścia rozważań jest bliższe poznanie pojęcia decentralizacji
czy też zasady decentralizacji władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach pojęcia decentralizacji znane są różne formy jej definiowania – na płaszczyźnie doktryny, orzecznictwa czy praktyki prawniczej.
Możemy się spotkać ze stwierdzeniem, że zasada decentralizacji stanowi
proces przekazywania uprawnień przez jednostki władzy publicznej wyższego szczebla jednostkom niższego szczebla z obowiązkiem zapewnienia
koniecznych środków do ich realizacji, w tym także finansowych1. Przy tej
okazji należy zaznaczyć, że o ile konstytucyjne pojęcie władzy publicznej
jest szerokie i obejmuje wszystkie władze RP – ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą, o tyle w kontekście art. 15 Konstytucji RP należy przyjąć, że
zasada ta dotyczy decentralizacji władzy publicznej, realizowanej w postaci
samorządu terytorialnego. Samorząd w myśl powszechnie przyjętego poglądu w nauce prawa „jest jedną z postaci władzy wykonawczej, funkcjonującej
w ramach władztwa zdecentralizowanego […] czyli niepodporządkowanego
hierarchicznie organowi administracji rządowej”2.
W literaturze przedmiotu pojawia się również pogląd stanowiący, że
decentralizacja opiera się na trzech punktach. Pierwszy polega na przekazaniu zadań publicznych na poziom lokalny, drugi to umożliwienie korzy1
2

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 133.
J. Stępień, Samorząd w ustawie zasadniczej, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 11, s. 41.
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stania przez lokalny podmiot władzy publicznej ze środków majątkowych
w oparciu o gwarancję samodzielności w zakresie podejmowanych decyzji,
a trzeci zakłada posiadanie odpowiednich środków finansowych w celu
realizowania własnych postanowień3.
Pojęcie decentralizacji jest również definiowane jako pewnego rodzaju układ organizacyjny władzy publicznej, w którym obok centralnego
ośrodka funkcjonują również podmioty o pewnym stopniu niezależności
od ośrodka centralnego w państwie4.
Jedna z definicji normatywnych decentralizacji wskazuje na organizację
aparatu administracyjnego w takim zakresie, że organy niższego stopnia
nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia, a jakakolwiek ingerencja w zakres ich działania odbywa się wyłącznie w oparciu o instytucje przewidziane ustawą5.
W odniesieniu do dorobku orzecznictwa należy przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono: „Pojęcie decentralizacji
oznacza proces stałego poszerzania uprawnień jednostek władzy publicznej
niższego stopnia w drodze przekazywania im zadań, kompetencji oraz niezbędnych środków. Decentralizacja, o której stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest jednorazowym przedsięwzięciem organizacyjnym,
lecz trwałą cechą kultury politycznej państwa zbudowaną na właściwych
rozwiązaniach ustawowych, zgodnych z konstytucyjnymi zasadami ustroju
Rzeczypospolitej. W opinii Trybunału Konstytucyjnego decentralizacja nie
może być rozumiana w sposób mechaniczny, w oderwaniu od kontekstu
interpretacyjnego stanowiącego konsekwencję całokształtu zasad i wartości
konstytucyjnych składających się na ustrój państwa”6.
Granice decentralizacji
Dotychczasowa analiza problemu oraz przywołane definicje pojęcia
decentralizacji w bezpośredni sposób odnoszą się do potrzeby określenia
granic zasady decentralizowania władzy publicznej. Przyjęcie występowania dwóch biegunów, pierwszego – centralnego władztwa, oraz drugiego
– opierającego się na złożonym układzie podmiotów dysponujących pewną
niezależnością, wymusza określenie granic działania, kompetencji oraz wyN. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 12.
E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 11.
5
A. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 15, w: Konstytucja RP, t. I: Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan,
L. Bosek, Warszawa 2016, s. 403.
6
Wyrok TK z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, OTK ZU 2003, nr 2A, poz. 11.
3
4
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konywania zadań. W opinii Trybunału Konstytucyjnego ważne jest, żeby
zakres określanych granic decentralizacji nie był rozumiany mechanicznie,
w oderwaniu od kontekstu interpretacyjnego stanowiącego konsekwencję
całokształtu zasad i wartości konstytucyjnych, składających się na system
ustrojowy państwa7. Decentralizacja władzy publicznej stanowi jeden z elementów czy też fundamentów naszego systemu. Istotne jest, żeby powyższą zasadę stosować w sposób uniwersalny, całościowy, w odniesieniu do
wszystkich instytucji prawnie przewidzianych, dotyczących władzy publicznej. Z drugiej strony systemowo należy wyznaczyć pewne reguły umożliwiające pewne i prawidłowe stosowanie przepisów w związku z autonomią
czy niezależnością podmiotów stanowiących zdecentralizowaną władzę publiczną. W przypadku decentralizacji nie jest wykluczone stosowanie takich
rozwiązań, które dopuszczałoby wyłączenie pewnych spraw z kompetencji
organów lokalnych celem przekazania ich innym podmiotom władzy.
Decentralizacja władzy publicznej może zostać osiągnięta różnymi metodami. Przyjęty sposób ma bezpośredni wpływ na jej zakres, może stanowić o dynamice i zmienności w odniesieniu do stosowanych instrumentów
zapewniających decentralizację8.
Skupiając się tylko na sposobach zakreślenia granicy decentralizacji
przywoływanych najczęściej w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie,
należy wskazać na pewną konsekwencję wynikającą z stosowania innych
zasada ustrojowych.
Jedną z nich jest zasada jednolitości, ustanowiona w art. 3 Konstytucji RP. Stosowanie obu zasad wymaga stworzenia mechanizmu, który
pozwoli na przeniesienie grupy kompetencji do podmiotów zdecentralizowanej władzy publicznej, przy zachowaniu jednakowych standardów
w ich zabezpieczeniu i realizacji9. Urzeczywistnieniem w praktyce ustrojowej takiego stanu jest zagwarantowanie decentralizacji władzy publicznej
poprzez ustrój terytorialny państwa, przy jednoczesnym przestrzeganiu
norm konstytucyjnych odnoszących się do relacji między zakresem zadań
i uprawnień poszczególnych ogniw w strukturze władzy10. Uzupełnieniem
K 24/02.
B. Banaszak, op. cit., s. 136.
9
Charakterystyka RP jako państwa jednolitego: posiada integralną organizację władzy publicznej wykluczającą funkcjonowanie organów władzy niewłączonych w jej strukturę; posiada naród
będący wspólnotą polityczną, do którego przynależność określa wyłącznie obywatelstwo polskie;
posiada jednolite terytorium, którego integralność wyraża się tym, że jego podział ma charakter
wyłącznie administracyjny.
10
Zob. wyrok TK z 8 kwietnia 2009 r., sygn. K 37/06, OTK-A 2009, nr 4, poz. 47; wyrok TK
z 31 stycznia 2013 r., sygn. K 14/11, OTK-A 2013, nr 1, poz. 7; wyrok TK z 4 marca 2014 r., sygn.
K 13/11, OTK-A 2014, nr 3, poz. 28.
7
8
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przytoczonej myśli może być stwierdzenie, że społeczności lokalne „mają
– w zakresie określonym prawem – pełną swobodę działania w każdej
sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy”11.
Wyznaczenie granic decentralizacji władzy publicznej łączy się również
z kwestią Rzeczypospolitej Polskiej traktowanej powszechnie jako dobro
wspólne wszystkich obywateli, w związku z art. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że konieczne jest utrzymanie równowagi między potrzebami i interesami o charakterze lokalnym, znajdującymi wyraz w kompetencjach przyznanych społecznościom lokalnym,
a potrzebami i interesami o charakterze ponadlokalnym12.
Oprócz zasad ustrojowych bezpośredni wpływ na decentralizację władzy publicznej miały inne czynnik, takie jak relacje w ramach stosunków
międzynarodowych czy też polskie członkostwo w ramach Unii Europejskiej. Rzeczypospolita Polska jest stroną umów międzynarodowych, w ramach których Polska przyjęła zobowiązanie dotyczące przekazania władzy
publicznej na poziom regionalny czy lokalny13.
Zasada decentralizacji w samorządzie terytorialnym
Do istoty decentralizacji należy samodzielność, podkreślana niemal we
wszystkich definicjach tego pojęcia, a nawet uznawana za atrybut decentralizacji, wręcz warunek sine qua non. W każdym ujęciu decentralizacja pozostaje prawnie chronioną wartością, przy jednoczesnym wskazaniu środka
ochrony oraz zakreśleniu jego ram. Niemniej odniesienie do samodzielności podmiotu nie przyjmuje absolutnego ujęcia. Samo pojęcie „decentralizacja” stanowi mocne odniesienie do centralnie usytułowanego ośrodka
władzy, który następnie z jego woli zostaje przekazany innym podmiotom.
Ośrodkiem tym jest państwo, od którego istnienia bierze swój początek
i uzasadnienie wszelka władza publiczna14.
Mając powyższe na uwadze, zasadne staje się łączenie decentralizacji
władzy publicznej z instytucją samorządu terytorialnego. Organy zdecentralizowane cechuje samodzielność rozumiana jako wyposażenie w prawo do względnie niezależnego działania w granicach ustawowo dopuszczalnych oraz niezawisłość, oznaczającą wolność od ingerencji organów
Art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
K 24/02.
13
Przy tej okazji należy przywołać Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124,
poz. 607.
14
A. Skoczylas, W. Piątek, op. cit., s. 404.
11
12
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wyższych w zakresie szerszym niż to dopuszczają ustawy. W literaturze
przedmiotu znane jest stanowisko, że w ramach tego podziału jednostki samorządu terytorialnego nie mogą tworzyć struktur autonomicznych,
dysponujących chociażby częścią suwerenności państwa.
Skupiając się dalej na szczegółach dotyczących zadań własnych samorządu gminnego w kontekście decentralizacji, należy przywołać wyrok
TK, w którym odniesiono się do ram prawnych, stanowiących legitymację
dla podejmowanych działań przez ustawodawcę. „Jeżeli konstytucja nie
precyzuje szczegółowych reguł dotyczących struktury i funkcjonowania
samorządu, to ustalanie konsekwencji wynikających z postanowień ustawy zasadniczej w tej dziedzinie należy do ustawodawcy”15. Oznacza to, że
przedmiotowy zakres decentralizacji w koncepcji konstytucyjnej nie jest
stały i zależy od ustawodawcy. Na podstawie powyższego możemy przyjąć, że zagadnienie decentralizacji w ujęciu konstytucyjnym jest pojęciem
wielowymiarowym, opierającym się przede wszystkim na zakazie skupiania władzy oraz nakazie stosowania najbardziej efektywnych rozwiązań
strukturalno-organizacyjnych.
Pojęcie decentralizacji oznacza traktowanie samorządu gminnego jako
oddolnej formy udziału obywateli w szeroko pojmowanym procesie rządzenia czy też wykonywaniu różnych zadań, w tym publicznych.
Od kilku lat obserwuje się znacznie większe zaangażowanie obywateli
w różnego rodzaju inicjatywy na poziomie lokalnym. Aktywność obywateli nie sprowadza się już wyłącznie do działań politycznych, związanych
z odbywającymi się co kilka lat wyborami samorządowymi, ale mieszkańcy
samorządu gminnego zostają powiązani z państwem poprzez zawiadywanie bliskimi im sprawami lokalnymi. W celu osiągnięcia pozytywnego
efektu gotowi są do podejmowania działań. Inicjatywa ta ma konkretną
„nazwę”, konkretny „kształt”, dla jej osiągnięcia lokalna społeczność jest
skłonna do większego wysiłku niż w stosunku do często abstrakcyjnych
zamierzeń ogólnokrajowych, nieprzynoszących wymiernych skutków lokalnej społeczności. W takiej sytuacji efekty są widoczne w bezpośrednim
otoczeniu, ludzie odczuwają je na własnej skórze.
Obserwuje się, że funkcjonowanie samorządu gminnego odciąża w znacznym zakresie władze centralne od konieczności realizacji zadań lokalnych
przez przekazanie ich w ręce osób zamieszkujących dany obszar. W takim
przypadku można przedstawić stanowisko, że jednym z założeń decentralizacji w odniesieniu do samorządu gminnego jest zależność, w której bliskość
15

K 24/02.
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samorządowych instytucji publicznych działających lokalnie gwarantuje najlepsze poznanie oraz realizację potrzeb wspólnoty lokalnej. Obywatel dotknięty problemami wraz z wybranymi spośród swojej społeczności przedstawicielami do organów samorządowych wiedzą najlepiej, jakie potrzeby są
najważniejsze i najpilniejsze. To również wybrani w wyborach przedstawiciele samorządu „lepiej oceniają możliwości i oszczędniej gospodarują będącymi w ich dyspozycji środkami. Mają również lepsze warunki działania
organów wykonawczych na szczeblu lokalnym”16.
Możemy mówić o sytuacji, w której powierza się samorządom katalog
zadań i obowiązków istotnych dla funkcjonowania państwa jako całości,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu samodzielności w ich realizacji.
Powyższe uwagi stanowią podstawę do zaznaczenia granic dla właściwych rozważań, odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia zadań
własnych gminy w ujęciu decentralizacji władzy publicznej. Na poziomie
ustawy zasadniczej zostały one ogólnie zdefiniowane jako zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej17.
Chociaż ustawodawca nie zamieścił w Konstytucji nawet przykładowego katalogu tych zadań, a z treści ustaw zwykłych na przestrzeni ostatnich
lat wynika, że jest on zmienny, to właśnie zadania własne są podstawowymi, fundamentalnymi powinnościami, do których realizacji utworzono każdą j.s.t., w tym gminę. Ich znaczenie wynika z tego, że służą one
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, a zatem mają charakter
lokalny. Realizowane są w systemie zdecentralizowanym przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, zgodnie z którą organy centralne nie powinny
przejmować odpowiedzialności za wykonanie obowiązków, którym może
samodzielnie sprostać mniejsza wspólnota samorządowa.
W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca zamieścił
katalog otwarty zadań własnych gminy. Z samego już tylko art. 7 ust. 3 tejże
ustawy wynika, że gminom mogą zostać przekazane w drodze ustawy nowe,
dodatkowe zadania własne, co jednak wymaga zapewnienia koniecznych
środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów
własnych gminy lub subwencji. Jest to wyraźne stwierdzenie, stanowiące
o dopuszczalnej zmienności tego zagadnienia w praktyce.
Zadania własne gminy podlegają w doktrynie różnego rodzaju podziałom, jednak powszechne jest twierdzenie, że ich ogół zawiera się w jednej
z czterech kategorii spraw związanych z: infrastrukturą techniczną (drogi,
B. Banaszak, op. cit., s. 135.
P. Sarnecki, Komentarz do art. 15, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki,
M. Zubik, Warszawa 2016, s. 471.
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wodociągi, komunikacja publiczna itp.), infrastrukturą społeczną (szkoły,
ochrona zdrowia, opieka społeczna itp.), porządkiem i bezpieczeństwem
publicznym (ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne itp.),
ładem przestrzennym i ekologicznym (planowanie przestrzenne, ochrona
środowiska itp.).
Kolejne zróżnicowanie, które odnosi się do zadań własnych gminy, to
kwestia podziału na zadania obligatoryjne, od których realizacji dany samorząd nie może się uchylić, niezależnie od jakichkolwiek przeszkód politycznych, ekonomicznych czy społecznych, oraz fakultatywne, których
wykonanie zależy od decyzji organów gminy. Podział ten nie oznacza zupełnej dobrowolności w realizacji zadań, które nie zostały zaliczone przez
ustawodawcę do kategorii obowiązkowych. Wynika z niego pierwszeństwo
w wykonaniu zadań obowiązkowych przed fakultatywnymi, w odniesieniu
do których organy samorządu terytorialnego mają swobodę wyboru terminu, formy i trybu ich realizacji.
Bezpośrednio o tym podziale stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy ustaw materialnoprawnych. W sytuacji, kiedy ustawodawca określi konkretne zadanie własne jako obligatoryjne, na
gminie i jej organach ciąży obowiązek jego wykonawstwa, a obywatelowi
przysługuje z tego tytułu określone roszczenie. Podział zadań na obowiązkowe oraz dobrowolne jest próbą zapewnienia mieszkańcom samorządu
gminnego świadczeń publicznych na minimalnym poziomie.
Na marginesie należy zaznaczyć, że przepis stanowiący, iż to ustawy
zawierają ustalenia, które zadania gmin należą do obligatoryjnych, ma doniosłe konsekwencje prawne, ponieważ żaden inny akt prawny, decyzja administracyjna czy wyrok sądu nie może obarczyć gminy zadaniem obligatoryjnym. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
samodzielność gminy podlega ochronie sądowej również w tym zakresie18.
Podsumowanie
Reasumując powyższe rozważania, należy zauważyć, że wskazanie czy
też ustanowienie przez ustawodawcę instytucji zadań własnych gminy stanowi bezpośrednią konsekwencję powszechnego stosowania konstytucyjnej zasady decentralizacji. Pomimo szerokiego pojmowania zagadnienia
decentralizacji zadania własne stanowią urzeczywistnienie w praktyce podejmowanych działań oddolnie, stanowiąc o realnym przeniesieniu ciężaru
18
Przykłady zadań własnych gminy: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o utrzymywaniu czystości
i porządku w gminach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
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ich realizacji z poziomu centralnego na lokalny. Wykonywanie zadań własnych, obowiązkowych czy dobrowolnych, stanowi o realnym wypełnianiu
obowiązków publicznych spoczywających na państwie jako całości. Organy administracji samorządowej wykonują zadania, które w ogólnym ujęciu
stanowią obowiązek państwa, na poziomie lokalnym. W pełni zasadne jest
łączenie pojęcia zasady decentralizacji oraz zadań własnych samorządu
gminnego, które bezpośrednio ze sobą korespondują. Obowiązek zaspokojenia podstawowych potrzeb obywatelskich został poprzez decentralizację przekazany z poziomu centralnego na gminny. Taki schemat ma
stanowić gwarancję tego, że pomoc państwa przyjmująca różne formy trafi
do jak najszerszej grupy obywateli. Z poziomu centralnego możemy jedynie przygotować określony plan działania, natomiast rzeczywiste efekty
będą widoczne dopiero po przejęciu do wykonania zadania przez ograny
samorządowe, będące najbliżej obywatela i najlepiej znające jego potrzeby.

Summary

The rule of decentralization is one of the basic principles of the system contained in
the Constitution of the Republic of Poland. One of the legal instruments that enables
those principles to be observed is local government, understood broadly. The idea of independent action of local government units enables the closer functioning of the state-citizen
relationship. One form of the execution of this relationship is the performance of local
tasks by local governments in favour of their inhabitants. The requirement to decentralize
public authority is achieved by giving broad competences to local governments, while ensuring all the means to achieve them and the legal definition of the limits thereof.
Keywords: local government, decentralization principle, local responsibilities
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Zasady wyboru wójta – stan aktualny
i zgłaszane propozycje zmian
Rules of the election of the village mayor – current
status and proposed changes

Od stycznia do maja 2017 r. w przestrzeni publicznej toczyła się bardzo
żywa dyskusja dotycząca zmian zasad wyboru organów wykonawczych
gmin (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Dyskusję tę otworzył
wywiad, którego udzielił J. Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości
(PiS), stacji telewizyjnej TVP.INFO 15 stycznia 2017 r. Prezes PiS zapowiedział w nim wprowadzenie „zasady dwóch kadencji dla tych, którzy
pełnią funkcje jednoosobowe, czyli dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”1. Deklaracja ta była o tyle istotna, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość skupia w Sejmie RP 234 posłów, co stanowi większość sejmową2. Co ciekawe, dyskusja ta toczy się w mediach3, ale w ślad
za zgłoszonymi propozycjami nie został przedstawiony projekt ustawy
przewidujący jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Sytuacja ta stanowi
dobrą okazję do przedstawienia aktualnie obowiązujących zasad wyboru
organów wykonawczych gmin, a także zgłaszanych propozycji zmian dotyczących ograniczenia ich kadencji.
Jarosław Kaczyński zapowiada zmiany w ordynacji wyborczej, http://www.tvp.info/28636760/jaroslaw-kaczynski-zapowiada-zmiany-w-ordynacji-wyborczej (22.06.2017).
2
Kluby i koła, Sejm VIII kadencji, www.sejm.gov.pl (22.06.2017).
3
Zob. Tak PiS zmieni samorządy. Jarosław Kaczyński: teraz to jest fikcja, https://wiadomosci.wp.pl/takpis-zmieni-samorzady-jaroslaw-kaczynski-teraz-to-jest-fikcja-6092087511945857a (22.06.2017). Zob.
także: K. Ogiolda, Rewolucja w gminach. Włodarze do wymiany, http://plus.nto.pl/magazyn/a/rewolucja-w-gminach-wlodarze-do-wymiany,11755538 (22.06.2017) oraz Prezydent Poznania przeciwny reformie samorządów, https://wiadomosci.wp.pl/prezydent-poznania-przeciwny-reformie-samorzadow6088115196551809a (22.06.2017).
1
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Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym4). W gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, organem wykonawczym jest burmistrz (art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), natomiast w miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym
jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia
w życie ustawy o samorządzie gminnym (tj. do 27 maja 1990 r.) prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym (art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt5 jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały rady
gminy i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)6, kieruje on bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje
gminę na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
Jak stanowi art. 471 Kodeksu wyborczego7, wybory wójta są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (art. 473 § 1 Kodeksu
wyborczego). Jeśli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby
ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu
przeprowadza się głosowanie ponowne i dokonuje się wyboru spośród
dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą
liczbę ważnie oddanych głosów (art. 473 § 2 i § 3 zd. 1 Kodeksu wyborczego). Jeśli więcej niż dwóch kandydatów otrzyma liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata
do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwoUstawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
Ilekroć w dalszych rozważaniach jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza
i prezydenta miasta.
6
Do zadań wójta w szczególności należy: 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju; 3) określanie sposobu wykonywania uchwał; 4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu; 6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt odpowiada także za prawidłową
gospodarkę finansową gminy (art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) i w związku z tym
przysługują mu wyłączne kompetencje w dziedzinie: 1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy; 2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy; 3) dokonywania wydatków budżetowych; 3) zgłaszania propozycji zmian w budżecie
gminy; 4) dysponowania rezerwami budżetu gminy; 5) blokowania środków budżetowych (art. 60
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Szerzej na temat zadań wójta zob. A. Szewc, T. Szewc, Wójt,
burmistrz, prezydent miasta, ABC 2006, LEX.
7
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 15 ze zm. Przed wejściem
w życie Kodeksu wyborczego zasady wyboru wójta regulowała ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191.
4
5
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dów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę
głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą (art. 473 § 3 zd. 2
Kodeksu wyborczego). Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa
się tego kandydata na wójta, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów (art. 473 § 5 Kodeksu wyborczego). Jeśli obaj kandydaci
uczestniczący w ponownym głosowaniu na wójta otrzymają tę samą liczbę
głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie
obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat, jeśli
zaś liczby obwodów byłyby równe, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą (art. 473 § 7 Kodeksu
wyborczego)8. Jak zwraca uwagę M. Rakowski: „Nawet jeśli do wyborów
zgłosi się tylko dwóch kandydatów, to teoretycznie zdarzyć się może, iż
konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Stanie się tak
wówczas, gdy obaj kandydaci uzyskają równą liczbę głosów. W takim przypadku nie zostanie spełniony ustawowy wymóg uzyskania ponad połowy
ważnych głosów. Głosowanie będzie powtórzone, a w drugiej turze wystąpią ci sami dwaj kandydaci, co w pierwszej”9.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców
(art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego). Jednak prawo zgłaszania kandydata
na wójta ma jedynie ten komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej
gminie, w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych
wybieranych w tym okręgu (art. 478 § 2 Kodeksu wyborczego). Jak słusznie podkreśla B. Dauter, zasady te „w większym stopniu uprzywilejowują
partie polityczne, ich koalicje oraz organizacje społeczne niż wyborców,
którzy nie mają podobnego stopnia zorganizowania i trudniej im jest zarejestrować kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych, zwłaszcza w gminie (mieście) liczącej wielu mieszkańców”10.
Od zasady wyboru wójta przez mieszkańców danej gminy Kodeks wyborczy przewiduje wyjątek, kiedy wyboru wójta dokonuje rada gminy. Ma to
miejsce, jeśli nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat (art. 482 § 2 KoZob. Prawo samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2013, s. 64–70.
M. Rakowski, Druga tura wyborów samorządowych – gwarancja demokracji czy zbędna dekoracja?, „Studia
Wyborcze” 2016, nr 22, s. 31–52.
10
B. Dauter, Komentarz do art. 478 Kodeksu wyborczego, w: K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, LEX 2014.
8
9
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deksu wyborczego), a także gdy jedyny zarejestrowany kandydat nie uzyska
więcej niż połowy ważnie oddanych głosów (art. 482 § 4 Kodeksu wyborczego). Rada gminy dokonuje wyboru wójta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W przypadku wyboru
wójta przez radę gminy prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje
grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną, a radnemu przysługuje
prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata (art. 482 § 7 Kodeksu
wyborczego). Jeśli rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch
miesięcy od dnia wyborów Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek
ministra właściwego ds. administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki
wójta do końca kadencji (art. 482 § 9 Kodeksu wyborczego)11.
Na podstawie art. 10 § 1 pkt 4 w związku z art. 10 § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu wyborczego prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach
wójta w danej gminie ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim12, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. Nie mają prawa
wybierania (czynnego prawa wyborczego) osoby:
▪▪ pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
▪▪ pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu,
▪▪ ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego).
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach wójta ma
obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale
zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje (art. 11 § 1 pkt 6
Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że w przypadku wyborów na wójta ustawodawca przewiduje cenzus obywatelstwa oraz cenzus wieku, nie
przewiduje natomiast cenzusu zamieszkania13.
Nie mają prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) w wyborach wójta osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
Zob. M. Bąkiewicz, Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w: Administracja publiczna, t. III: Ustrój
administracji samorządowej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012,
s. 241–248.
12
Zob. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 26 lipca 2012 r., NK N7.4131.617.
2012.AM5 (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2012 r., poz. 2728).
13
Zob. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008,
s. 141.
11
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umyślne przestępstwo skarbowe, a także osoby, wobec których wydano
prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności,
o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów14.
Ustawodawca przewiduje możliwość kandydowania na wójta tylko
w jednej gminie (art. 472 Kodeksu wyborczego), nie wprowadza natomiast zakazu jednoczesnego kandydowania na wójta oraz na radnego rady
gminy, radnego rady powiatu lub radnego sejmiku województwa (nie można jednak łączyć mandatu wójta z mandatem radnego15).
Wójt jest organem kadencyjnym16. Kadencja wójta rozpoczyna się
w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy
i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy (art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)17. Kadencja rady gminy trwa 4 lata, licząc od dnia
wyborów (rozpoczyna się w dniu wyborów, a kończy po upływie 4 lat od
tego terminu) (art. 16 ustawy o samorządzie gminnym), w tym samym czasie kończy się kadencja wójta. Należy podkreślić, że ustawodawca, w przeciwieństwie do niektórych innych organów publicznych18, w odniesieniu
do wójta nie określił liczby kadencji, przez które dana osoba może piastować stanowisko wójta – ustawodawca w przypadku wójta nie przewidział
ograniczenia liczby kadencji19. Oznacza to, że dana osoba może pełnić
funkcję wójta nieograniczoną liczbę kadencji.
Jak wspomniano już na wstępie, w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad wyboru wójta zgłoszone zostały przez polityków PiS propozycje zmian. Propozycje te dotyczą przede wszystkim wprowadzenia
ograniczenia kadencji wójtów. Propozycję ograniczenia kadencji wójtów
Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 ze zm.
15
Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy o samorządzie gminnym funkcji wójta nie można łączyć
z: 1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie; 2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem; 3) zatrudnieniem w administracji
rządowej, 4) mandatem posła lub senatora.
16
Zob. J. Korczak, Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”
2014, nr 7–8, s. 38–50.
17
Zob. uchwała nr 372/94 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 7 lipca 1994 r., OwSS
1995/1/20/20.
18
Przykładowo, ograniczenie kadencji obowiązuje w odniesieniu do Prezydenta RP. Zgodnie z art. 127
ust. 2 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483 ze zm.) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być
ponownie wybrany tylko raz.
19
A. Szewc, T. Szewc, op. cit.
14
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do dwóch kadencji przedstawił prezes PiS J. Kaczyński w styczniu 2017 r.20
Przedstawiając argumenty za wprowadzeniem powyższej zmiany, prezes PiS
stwierdził, że trzeba „przewietrzyć samorządy, bo w wielu z nich powietrze
jest już nieświeże”21. Propozycję prezesa PiS poparła w swojej wypowiedzi
premier Beata Szydło, stwierdzając m.in., że „wprowadzenie kadencyjności w samorządach w wyborach bezpośrednich jest najlepszym z możliwych rozwiązań; już dawno powinno być wprowadzone”22.
Zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość propozycje dotyczące wprowadzenia ograniczenia kadencji wójta nie są pomysłem nowym. Propozycje takie formułowane były już wcześniej, zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i przez inne partie polityczne. Propozycję ograniczenia kadencji
wójta jako pierwsi zaproponowali posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w złożonym do Marszałka Sejmu 22 listopada 2001 r. projekcie ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta gminy23. Zgodnie z art. 2 ust. 2 projektu
ustawy wójt miał być wybierany na czteroletnią kadencję i mógł być ponownie wybrany tylko raz w tej samej gminie. W toku prac legislacyjnych
w oparciu m.in. o projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta gminy
powstał projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta24. Jednak projekt tej ustawy, jak i przyjęta 20 czerwca 2002 r.
ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta25
nie zawierały już przepisów o ograniczeniu kadencji wójta.
Prawo i Sprawiedliwość składało projekty ustaw przewidujące ograniczenie kadencji wójta zarówno w czasie trwania VI, jak i VII kadencji Sejmu.
Jednym z nich był złożony do Marszałka Sejmu 21 września 2010 r. (VI kadencja Sejmu) projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz o zmianie innych ustaw26. Projekt ustawy przewidywał m.in. zmianę
Jarosław Kaczyński: PiS planuje zmianę w ordynacji przed wyborami samorządowymi, http://www.rp.pl/
Prawo-i-Sprawiedliwosc/170119356-Jaroslaw-Kaczynski-PiS-planuje-zmiane-w-ordynacji-przed-wyborami-samorzadowymi.html#ap-1 (24.06.2017).
21
Kaczyński: Samorządy trzeba przewietrzyć, bo w wielu jest nieświeże powietrze, http://www.gazetaprawna.
pl/artykuly/1019748,kaczynski-chcemy-miec-kandydatow-na-marszalkow-i-prezydentow-miast-d
o-konca-roku.html (24.06.2017).
22
Beata Szydło: Kadencyjność w samorządach najlepszym rozwiązaniem, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/beata-szydlo-kadencyjnosc-w-samorzadach-najlepszymrozwiazaniem,89208.html (24.06.2017).
23
Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta gminy, druk nr 154, Sejm IV kadencji, www.sejm.
gov.pl (31.08.2017).
24
Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, druk nr 420,
Sejm IV kadencji, www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
25
Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984 ze zm.
26
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk
nr 3834, Sejm VI kadencji, www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
20
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w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
polegającą na dodaniu w art. 3 ustawy ustępu 4 w następującym brzmieniu:
„4. Kandydatem na wójta nie może być osoba, która pełniła już tę funkcję
przez co najmniej 2 kadencje”. Zmiana ta miała wejść w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (art. 4 projektu ustawy). Projekt ustawy
głosami posłów Platformy Obywatelskiej RP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polska Jest Najważniejsza, Socjaldemokracji Polskiej, Demokratycznego Koła Poselskiego Stronnictwa
Demokratycznego oraz części posłów niezrzeszonych został odrzucony
w pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu 1 kwietnia 2011 r. (284 posłów
głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 140 posłów – przeciw, żaden
poseł nie wstrzymał się od głosu)27.
Kolejnym projektem ustawy przewidującym ograniczenie kadencji wójta
złożonym do Marszałka Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości 22 listopada 2011 r. (VII kadencja Sejmu) był projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw28. Projekt ten w niewielkim tylko zakresie różnił się od złożonego w VI kadencji przez posłów PiS
projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
innych ustaw (druk 3834). Tak jak poprzednio, projekt ustawy przewidywał
m.in. zmianę w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta polegającą na dodaniu w art. 3 ustawy ust. 4 w następującym
brzmieniu: „4. Kandydatem na wójta nie może być osoba, która pełniła już
tę funkcję przez co najmniej 2 kadencje”. Zmiana ta, inaczej niż poprzednio,
miała jednak wejść w życie z dniem rozpoczęcia kadencji 2014–2018 (art. 4
projektu ustawy). Projekt ustawy głosami posłów Platformy Obywatelskiej
RP, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz
1 posła niezrzeszonego został odrzucony w pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu 15 czerwca 2012 r. (241 posłów głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 187 posłów – przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu)29.
Głosowanie nr 36 na 89. posiedzeniu Sejmu 1 kwietnia 2011 o godz. 10:20. Pkt 18 porządku
dziennego. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw. Głosowanie nad
przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, zawartego w druku nr 3834, Sejm
VI kadencji, www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
28
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 428,
Sejm VII kadencji, www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
29
Zob. głosowanie nr 22 na 16. posiedzeniu Sejmu 15 czerwca 2012 r. o godz. 09:34:08. Pkt 7 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie innych ustaw. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, zawartego w druku nr 428, Sejm VII kadencji, www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
27
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Jeszcze w tym samym roku został złożony do Marszałek Sejmu kolejny projekt ustawy dotyczący ograniczenia kadencji wójta. 9 listopada
2012 r. posłowie Ruchu Palikota złożyli projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy30. Projekt ten przewidywał dodanie do Kodeksu
wyborczego art. 472a w brzmieniu: „Kandydatem na wójta nie może być
osoba, która pełniła już tę funkcję w tej samej gminie przez co najmniej 2
kadencje”. Zasada ta miała obowiązywać od kadencji następnej po wejściu
w życie ustawy (art. 2 projektu ustawy). Projekt ustawy posłów Ruchu
Palikota głosami posłów Platformy Obywatelskiej RP, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, części posłów Solidarnej Polski oraz posłów niezrzeszonych został odrzucony w pierwszym
czytaniu na posiedzeniu Sejmu 8 lutego 2013 r. (262 posłów głosowało za
odrzuceniem projektu ustawy, 179 posłów – przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu)31.
Zgłaszane aktualnie przez Prawo i Sprawiedliwość propozycje zmian
dotyczących ograniczenia kadencji wójta są nie tylko konsekwencją
projektów ustaw składanych przez tę partię w poprzednich kadencjach
Sejmu, ale także realizacją zapowiedzi zawartych w programie Prawa
i Sprawiedliwości z 2014 r. Odnosząc się do zasad wyboru wójta, w programie tym stwierdzono m.in.: „Dążąc do poprawy jakości demokracji
lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia tej
samej funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zainteresowana osoba będzie
mogła kandydować na to samo stanowisko ponownie. Rozwiązanie to
będzie reakcją na powstawanie w wielu miastach i gminach wiejskich
spetryfikowanych układów władzy, sprzyjających różnym nieprawidłowościom”32.
Według pierwotnych deklaracji propozycja PiS miałaby obowiązywać
już od wyborów 2018 r., co podkreślał prezes PiS: „Będzie tutaj zmiana
i to taka zmiana wchodząca od razu. Trybunał Konstytucyjny pewnie bęProjekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, druk nr 1015, Sejm VII kadencji, www.
sejm.gov.pl (31.08.2017).
31
Zob. głosowanie nr 9 na 33. posiedzeniu Sejmu 8 lutego 2013 r. o godz. 09:21:30. Pkt 13 porządku dziennego. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, zawartego w druku nr 1015, Sejm VII kadencji, www.
sejm.gov.pl (31.08.2017).
32
Prawo i Sprawiedliwość, Zdrowie Praca Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwość 2014, s. 53, http://pis.
org.pl/dokumenty (24.06.2017).
30
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dzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że
jest dopuszczalne i trzeba spróbować”33.
Koncepcja PiS dotycząca ograniczenia kadencji wójta spotkała się z krytyką środowisk samorządowych. Jeszcze w 2016 r. Zgromadzenie Ogólne
Związku Gmin Wiejskich RP wyraziło „stanowczy sprzeciw wobec zamiarów godzących w suwerenność wspólnot samorządowych” i zaapelowało
„o niepodejmowanie zbyt pochopnych decyzji godzących w prawa wyborcze
oraz o zaniechanie politycznych manipulacji w zakresie kadencyjności organów wykonawczych samorządu terytorialnego”34. Z kolei Zarząd Związku
Miast Polskich w swoim stanowisku z 20 stycznia 2017 r. „w sprawie medialnej debaty o ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” podkreślił, że „wprowadzenie takiej zmiany w wyborach
samorządowych oznacza pozbawienie konkretnych osób gwarantowanego
w art. 169 Konstytucji RP biernego prawa wyborczego, a także odebranie
obywatelom prawa demokratycznej oceny wcześniej wybranego wójta, burmistrza albo prezydenta, to znaczy ograniczenie zakresu ich czynnego prawa
wyborczego, wynikającego z art. 62 Konstytucji”35.
Przedstawiciele większości reprezentowanych w Sejmie partii politycznych ocenili propozycję PiS inaczej niż przedstawiciele środowisk samorządowych. Poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec pozytywnie ocenił
propozycję ograniczenia kadencji wójtów do dwóch, zwracając uwagę, że
wydłużenie czasu trwania kadencji wójtów do pięciu lat z jednoczesną limitacją ich liczby do dwóch z rzędu było elementem programu wyborczego
Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Krytycznie wypowiedział się natomiast w kwestii wprowadzenia tej zasady już od
2018 r., stwierdzając: „Nie ma mowy jednak, abyśmy poparli rozwiązanie
zamykające drogę do ponownego wyboru wielokadencyjnym wójtom czy
Zob. wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla TVP Łódź z 22 stycznia 2017 r., https://www.
radiolodz.pl/posts/32212-jaroslaw-kaczynski-tvp-lodz (24.06.2017). Zob. także PAP, Kadencyjność
samorządowców: Kaczyński chce zmian prawa wyborczego, aby przekonać o uczciwości wyborów, http://www.
portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kadencyjnosc-samorzadowcow-kaczynski-chce-z
mian-prawa-wyborczego-aby-przekonac-o-uczciwosci-wyborow,89008.html (24.06.2017).
34
Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ograniczenia ilości kadencji organów wykonawczych w samorządach terytorialnych z 19 kwietnia 2016 r., http://
www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/1074-samorzadowcy-nie-zgadzaja-sie-na-ograniczenie-kadencyjnosci-wojtow (24.06.2017).
35
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie medialnej debaty o ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 20 stycznia 2017 r., http://www.zmp.
poznan.pl/aktualnosci/zarzad-zmp-przeciwko-ograniczaniu-liczby-kadencji (24.06.2017). Zob.
także: Bezprawne kadencje. ZMP: reforma kadencyjności jest niezgodna z prawem, http://samorzad.pap.pl/
depesze/wiadomosci_centralne/171792/Bezprawne-kadencje--ZMP-reforma-kadencyjnosci-jest-niezgodna-z-prawem (24.06.2017).
33
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prezydentom miast […]. Limity można ustalić tylko na przyszłość”36. Podobne stanowisko zajął poseł Kukiz’15 Andrzej Maciejewski, podkreślając, że „dekada to wystarczająco dużo czasu, aby coś dla gminy czy miasta
zrobić […]. Otworzy samorząd na dopływ świeżej krwi”. On także jednak
zwracał uwagę na brak możliwości wprowadzenia tej zasady już od 2018 r.
ze względu na naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz37. Z koncepcją
ograniczenia kadencji wójta nie zgadza się natomiast Polskie Stronnictwo
Ludowe, którego przedstawiciel poseł Piotr Zgorzelski stwierdził m.in., że
„nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby odebrać mieszkańcom prawo
decydowania o tym, kto ma rządzić w ich gminie czy mieście”38.
W kwestii złożonej przez PiS propozycji ograniczenia kadencji wójta głos zabrali także przedstawiciele doktryny. Przykładowo H. Izdebski
w swojej ekspertyzie sporządzonej dla Fundacji Batorego stwierdził, że
„samo wprowadzenie ograniczenia możliwości piastowania mandatu wójta, burmistrza i prezydenta do dwóch kadencji nie budziłoby zasadniczych
wątpliwości konstytucyjnych, ale tylko wówczas, gdyby można było przeprowadzić «rachunek aksjologiczny» na podstawie ustalonej wiedzy o faktach (jeżeli mówi się o nadużyciach czy patologiach, to o jakich i w jakiej
skali) oraz w ramach dialogu społecznego. […] Podstawowe jednak znaczenie […] ma ustalenie, czy takie ograniczenie biernego i pośrednio czynnego
prawa wyborczego służy, w granicach proporcjonalności, ochronie którejś
z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a także czy nie narusza ustalonego rozumienia zasady równości”. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia powyższych zmian od wyborów w 2018 r. H. Izdebski z kolei stwierdził, że „wprowadzenie zasady dwukadencyjności nie na
przyszłość, ale od zaraz […] można zatem uznać za naruszające zarówno
art. 2, jak i art. 31 ust. 3 Konstytucji”39. Pozytywnie w kwestii propozycji
ograniczenia liczby kadencji wójta wypowiedzieli się S. Płażek i S. Bułajewski, zastrzegając, że wprowadzenie tej zasady już od 2018 r. byłoby niekonstytucyjne ze względu na naruszenie zasady niedziałania prawa
M. Cyrankiewicz, Ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów, http://www.rp.pl/
Ustroj-i-kompetencje/301179899-Ograniczenie-liczby-kadencji-wojtow-burmistrzow-i-prezydent
ow.html#ap-1 (24.06.2017).
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
H. Izdebski, Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Warszawa 2017, http://
www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Konstytucyjna%20
dopuszczalnosc%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organow%20wykonawczych%20
gminy%20ze%20skutkiem%20od%20najblizszych%20wyborow%20w%20odniesieniu%20
do%20osob%20obecnie%20piastujacych%20mandat%20(1).pdf (24.06.2017).
36
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wstecz40. W kwestii koncepcji ograniczenia kadencji wójta wypowiedział
się także P. Chmielnicki w swojej opinii dotyczącej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych
ustaw (druk sejmowy nr 3834), stwierdzając, że co do zasady instytucja ta
„nie jest niezgodna z normami prawa międzynarodowego, Konstytucji RP
i ustaw obowiązujących w krajowym porządku prawnym”41.
Gdyby zaproponowane przez PiS zmiany dotyczące ograniczenia kadencji wójta zostały zastosowane od wyborów 2018 r., w wyborach tych nie
mogłoby kandydować 1597 obecnych wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (zmiany dotyczyłyby 2/3 gmin). Warto przypomnieć, że obecnie 1088
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast sprawuje swoją funkcję od co najmniej trzech kadencji, a 428 pełniło swoje stanowiska przed rokiem 2002
(przed wprowadzeniem bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miasta). Natomiast najdłużej urzędującym wójtem w Polsce
jest H. Krawczyk – wójt Wręczycy (powiat kłobucki), od 1974 r. naczelnik
tej gminy, a od 1990 r. do chwili obecnej jej wójt42.
W wyniku toczącej się dyskusji w maju 2017 r. prezes PiS J. Kaczyński
zapowiedział, że PiS wycofa się z pomysłu dwukadencyjności w samorządach
działającej wstecz, przy jednoczesnym podtrzymaniu propozycji ograniczenia
kadencji wójtów: „Doszliśmy do wniosku, że podtrzymamy zasadę dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale będzie to odłożone w czasie, a nie wejdzie w życie podczas wyborów w 2018 roku”43. Oznacza to, że dyskusja na temat zmian zasad wyboru wójtów będzie trwała. Nadal
jednak nie został złożony u Marszałka Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
Podsumowując podjęte rozważania, należy stwierdzić, że tocząca się dyskusja dotycząca ograniczenia kadencji wójta wskazuje, że nie tylko same zasady wyboru wójta, ale także pozycja ustrojowa wójta niewątpliwie wymagają zmian. Jest to spowodowane tym, że przeprowadzona w 2002 r. reforma
organów wykonawczych gmin (zastąpienie kolegialnych zarządów gmin
przez organy monokratyczne i wprowadzenie nowego sposobu ich wyboru) była niedokończona, przeprowadzona w pośpiechu, a przez to niedopracowana. Konieczność zmian wynika także z faktu, że od momentu
M. Cyrankiewicz, op. cit.
P. Chmielnicki, Opinia prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3834), www.sejm.gov.pl (31.08.2017).
42
Henryk Krawczyk rządzi już 40 lat. Całe życie jestem wójtem, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/
henryk-krawczyk-wojt-gminy-wreczyca-wielka-rzadzi-od-40-lat/v6nb1ss (24.06.2017).
43
Jarosław Kaczyński potwierdza: Kadencyjność w samorządach nie będzie działać wstecz, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/jaroslaw-kaczynski-potwierdza-kadencyjnosc-w-samorzadach-nie-bedzie-dzialac-wstecz,93334.html (24.06.2017).
40
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wprowadzenia instytucji jednoosobowych organów wykonawczych gmin
upłynęło już 15 lat, co jest wystarczającym okresem do dostrzeżenia zalet,
ale też i mankamentów wprowadzonych w 2002 r. rozwiązań.
W moim przekonaniu zmiany powinny pójść w jednym z dwóch kierunków. Zgodnie ze zgłaszanymi przez poszczególne partie polityczne
propozycjami powinny one prowadzić do ograniczenia kadencji wójta
przy jednoczesnym wydłużeniu trwania tej kadencji44. Drugi kierunek
zmian, który uważam za właściwszy, to pozostawienie zasad wyboru wójta
w dotychczasowym kształcie przy jednoczesnym wzmocnieniu instytucji
kontroli wójta przez radę gminy oraz zapewnieniu skuteczności instytucji
nadzoru obywatelskiego nad wójtem – referendum gminnego w sprawie
odwołania wójta. Wprowadzanie zmian dotyczących organu wykonawczego gminy powinno być jednak poprzedzone merytoryczną dyskusją
z udziałem zainteresowanych środowisk i ekspertów.

Summary

From January to May 2017, there was a very lively discussion, started in the public
sphere by politicians from the Law and Justice party (PiS). This discussion concerned
changes in the rules for the election of executive bodies of (village, town, and city mayors). The proposed changes were mainly aimed at introducing term limits for executive
bodies of communes (the maximum number of terms of office was to be two). According to the original declaration, the Law and Justice proposal was to take effect starting
from the 2018 elections. As a result of the discussion, in May 2017, the Law and Justice politicians withdrew from the idea of introducing such term limits retroactively, but
maintained the proposal to establish term limits for communes in the future.
Keywords: the village mayor, the election of the village mayor, the term of office,
limitation of the term of office

Na temat ograniczenia kadencji wójta zob. także: J. Bujny, K. Ziemski, Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), „Samorząd Terytorialny” 2015,
nr 12, s. 25–33.
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Samorząd powiatowy w Polsce – czy potrzebny?
District-level local government in Poland – is it needed?

Problematyka przywrócenia powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego była i jest przedmiotem ostrych sporów i rozbieżności nie tylko
pomiędzy politykami, ale i samorządowcami. Oczywiście wszyscy są zgodni,
że powstanie tej jednostki samorządu terytorialnego – choć fakultatywne
– stanowiło i stanowi realizację zasady decentralizacji administracji publicznej. Jednakże w tym miejscu możemy zadać pytanie: czy ten rodzaj decentralizacji, który następuje poprzez rozdrobnienie administracji publicznej,
przynosi nam więcej korzyści, czy jednak więcej szkód? Jest to pytanie, które
stawiam na początku niniejszego opracowania. Oczywiście w ramach tak
krótkiego tekstu nie jest możliwe całościowe ujęcie problematyki zasygnalizowanej w tytule. Rozważania ograniczę zatem do kilku wybranych kwestii,
które skonfrontowałem z doświadczeniami zdobytymi podczas pełnienia
funkcji radnego w Radzie Powiatu Mrągowskiego w latach 2002–2014.
Powiat – rys historyczny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.1 poświęciła samorządowi terytorialnemu aż pięć artykułów. Artykuł 3 zapowiadał
oparcie ustroju Rzeczypospolitej na „zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego”, którego przedstawicielom w drodze ustawy przekazany
zostanie właściwy zakres ustawodawstwa zwykłego, głównie w dziedzinie administracji, kultury i gospodarstwa. Szczegółowe kwestie miały być
określone ustawami rządowymi.
Zgodnie zaś z art. 65 Konstytucji „dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na wojewódz1

Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267 (dalej: Konstytucja marcowa).
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twa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą jednocześnie jednostkami samorządu terytorialnego”.
Z kolei w Konstytucji z 1935 r.2 niestety zauważalny jest spadek liczby
przepisów o samorządzie (w porównaniu z Konstytucją marcową). Artykuł 4 ust. 3 Konstytucji stanowił o powołaniu przez państwo samorządu
terytorialnego, jednakże już w pierwszym artykule3 działu odnoszącego się
do administracji państwowej samorząd terytorialny został uznany za część
składową tej administracji. Samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny
miał od tej pory jedynie „urzeczywistniać zadania administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych”4.
W konsekwencji wielu zmian w 1939 r. Polska składała się z5:
▪▪ 16 województw i miasta stołecznego Warszawy (będącego województwem grodzkim),
▪▪ 264 powiatów, z tym 23 powiaty grodzkie,
▪▪ 611 miast, w tym 53 miasta wydzielone z powiatu,
▪▪ 3195 gmin, w skład których wchodziły 40 533 gromady.
W okresie powojennym samorząd funkcjonował na podstawie przepisów: ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji
i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego6. W dalszym ciągu obowiązywał
też cały szereg przepisów z okresu międzywojennego, a zwłaszcza ustawa
scaleniowa z 1933 r.7 Tuż po wejściu w życie dekretu z 11 września 1944 r.
rady narodowe zostały powołane we wszystkich podstawowych jednostkach podziału terytorialnego państwa, tj. w gminach wiejskich i miejskich,
w powiatach i w województwach8. Tak więc, co charakterystyczne, po raz
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 277 (dalej:
Konstytucja kwietniowa).
3
Art. 72 Konstytucji kwietniowej.
4
Art. 75 ust. 1 Konstytucji kwietniowej.
5
Podaję za: W. Zając, Zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny Polski, Warszawa 1999, s. 20.
6
Warto także wspomnieć, iż już w styczniu 1944 r. obóz lewicowy rozpoczął tworzenie systemu
konspiracyjnych władz administracyjnych. System ten oprócz Krajowej Rady Narodowej obejmował terenowe rady narodowe: wojewódzkie, powiatowe, miejskie i wiejskie. Organizacja tych władz,
hierarchicznie sobie podporządkowanych, została dostosowana do podziału terytorialnego państwa.
Według art. 1 dekretu PKWN podstawą działania powyższych rad była „wola szerokich mas, wyrażona w ofiarnej zbrojnej walce ludu polskiego z okupantem”. W akcie tym odwoływano się także do
wielu przepisów Konstytucji marcowej. Koncepcje wyrażone w tym dokumencie obowiązywały tylko
przez kilka miesięcy. Zob. M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., wyd. 4, Warszawa 2001, s. 405.
7
Zob. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, wyd. 2, Toruń 2005, s. 49;
A. Piekara, Społeczność lokalna i samorząd, Warszawa 1986, s. 34–35.
8
Wyjątkowo rady narodowe w Warszawie i Łodzi wykonywały zadania odpowiadające szczeblowi
wojewódzkiemu. Nie powoływano natomiast rad narodowych w gromadach.
2
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pierwszy w dziejach Polski samorząd funkcjonował na wszystkich szczeblach. Przywołana ustawa (co obecnie może dziwić) nie przewidywała powszechnych i bezpośrednich wyborów do rad narodowych, a jedynie system
delegowania i kooptowania radnych przez terenowe placówki Polskiej Partii
Robotniczej (PPR) oraz związane z nią organizacje i zrzeszenia.
Na podstawie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania
władz administracji ogólnej I i II instancji przywrócono organy administracji
rządowej. Według tego aktu organami wykonawczymi administracji ogólnej
w województwach i powiatach zostali wojewodowie (w II instancji) i starostowie (w I instancji). To oni reprezentowali rząd w województwie oraz
w powiecie. Podmiotem, wspierającym starostę w wykonywaniu jego obowiązków było starostwo powiatowe. Pozycja prawna starosty została uregulowana zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta z 19 stycznia 1928 r., które
to (w niemal niezmienionej postaci) zostało utrzymane wspomnianym już
dekretem PKWN z 21 sierpnia 1944 r.
Jak już wspomniałem, samorząd terytorialny jako nowy element ustroju
państwowego został przywrócony dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r.
o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego9. Akt ten ustalił nie
tylko ostateczny zakres zadań samorządu terytorialnego, ale i sytuację prawną
i organizacyjną organów wykonawczych samorządu wszystkich szczebli. Dekret ten definiował samorząd jako „korporację prawa publicznego, realizującą samodzielnie określony przepisami prawa zakres administracji publicznej
o znaczeniu lokalnym i przy ustaleniu określonych środków nadzoru”10.
Jednakże jak słusznie zauważył M. Kallas: „Od drugiej połowy 1944 r.
ukształtował się w Polsce system terytorialnych organów państwowych,
obejmujący: rady narodowe, administrację rządową i samorząd terytorialny. Oznaczało to przywrócenie dualizmu administracji, a tym samym
współistnienie organów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego. Regulacje prawne z 1944 r. przyznawały radom narodowym szersze
uprawnienia niż te, które posiadał samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Dualistyczny charakter terytorialnej administracji publicznej przetrwał jedynie do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r.
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej”11.
W okresie po zakończeniu II wojny światowej zasadnicze znaczenie dla
administracji terytorialnej miała ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych
M. Kallas, op. cit., s. 407.
L. Jastrzębski, Zarys historii terenowych organów władzy i administracji państwowej, w: Terenowe organy
administracji i rady narodowe po reformie, red. J. Służewski, Warszawa 1977, s. 39.
11
M. Kallas, op. cit., s. 408.
9

10
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organach jednolitej władzy państwowej12, oparta niemal całościowo na wzorach radzieckich. Właśnie na mocy tego aktu nastąpiło zniesienie samorządu
terytorialnego w Polsce wraz z jednoczesną nacjonalizacją majątku państwowego. Rady przestały być organami samorządu terytorialnego, a organy wykonawcze zostały rozwiązane. Tym samym zgodnie z postanowieniami art.
1 ustawy rady narodowe stały się z mocy samego prawa terenowymi organami jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach i dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Tak więc mocą wyżej przywołanej
ustawy zlikwidowano istniejącą namiastkę samorządu na szczeblu powiatu.
Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto wielką reformę struktury terytorialnej. W latach 1972–1975 przeprowadzone zostały najbardziej zasadnicze reformy podziału administracyjnego
w dziejach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wskazując na konieczność
wzmocnienia terenowego organu przedstawicielskiego, ustawą z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych13
przywrócone zostały gminy jako najniższe jednostki podziału terytorialnego. Ustawa ta określiła gminną radę narodową jako organ administracji
rządowej oraz samorządu społecznego. Na czele gmin postawiono naczelników mianowanych na czas nieokreślony przez przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych, a później wojewodów, na wniosek
prezydium powiatowej rady narodowej zgłoszony po zaopiniowaniu przez
gminną radę narodową14. W konsekwencji tych zmian gminy uzyskały sporo kompetencji, które dotychczas należały do powiatów.
Reformę gminną traktowano jedynie jako pierwszy etap zasadniczej
reformy systemu administracyjnego. Dlatego też kolejna ustawa, z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych15, rozciągnęła
powyższe rozwiązania organizacyjne także na stopień powiatowy i wojewódzki. Przywrócono jednoosobowe organy administracji państwowej,
tj. wojewodów, naczelników powiatów (miast i powiatów), prezydentów
miast oraz (wspomnianych już wcześniej) naczelników miast, naczelników
gmin (miast i gmin) i naczelników dzielnic. Organy te pochodziły odtąd
z nominacji i pełniły funkcje wykonawcze i zarządzające rad narodowych.
Przedstawicielami rządu stali się wówczas wojewodowie i prezydenci miast
(stopnia wojewódzkiego). Pełniące dotąd te funkcje prezydia przekształciły się w organy wewnętrzne rad.
Dz.U. z 1950 r., nr 14, poz. 130.
Dz.U. z 1972 r., nr 49, poz. 312.
14
Art. 65m ust. 3 ustawy o utworzeniu gmin i o zmianie ustawy o radach narodowych.
15
Dz.U. z 1973 r., nr 47, poz. 276.
12
13
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Ostatecznie reforma administracyjna została zwieńczona uchwaleniem
28 maja 1975 r. ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych16. Na jej podstawie nie
tylko zwiększono liczbę województw, ale i z 1 czerwca 1975 r. zniesiono powiaty. Odtąd rady narodowe stały się organami władzy państwowej
oraz podstawowymi organami samorządu społecznego17. Na szczeblu wojewódzkim terenowym organem administracji państwowej był wojewoda
i prezydent miasta stopnia wojewódzkiego, a na szczeblu podstawowym –
pozostałe jednoosobowe organy administracji państwowej z wyłączeniem
naczelników powiatów, których już nie nominowano.
Wprowadzony w życie nowy dwustopniowy podział administracyjny
kraju usankcjonowany został także przez znowelizowaną w 1976 r. Konstytucję. Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego18 (którą wielokrotnie nowelizowano) nie przyniosła takich
rozwiązań, jakie wynikały z jej nazwy. Nie było bowiem możliwości, aby
w systemie rad narodowych zrealizować idee samorządu terytorialnego19.
Przełom nastąpił 8 marca 1990 r., kiedy to po uprzedniej zmianie Konstytucji20 Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym21. Ustawa ta
następnie reaktywowała samorząd z prawdziwego zdarzenia na szczeblu
gminnym.
Przez niemal całą dekadę lat dziewięćdziesiątych XX wieku22 toczyły
się ożywione dyskusje23 nad wprowadzeniem obok samorządu gminnego
także samorządu powiatowego. W 1993 r. opracowano projekt podziału
Dz.U. z 1975 r., nr 16, poz. 91.
M. Kallas, op. cit., s. 484.
18
T.j. Dz.U. z 1988 r., nr 26, poz. 183. Zob. także: S. Bożyk, Rady Narodowe i Terenowe Organy Administracji Państwowej, w: S. Bożyk, W. Danielewicz, J. Szymański, Ewolucja ustroju państwowego i politycznego
PRL w latach 1980–1984, Białystok 1984, s. 92–99.
19
J. Boć, P. Jurek, T. Kruszewski, Powiat jako jednostka podziału terytorialnego w historii Polski, w: Powiat,
red. J. Boć, Wrocław 2001, s. 20.
20
Dz.U. z 1990 r., nr 75, poz. 444.
21
Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
22
W sposób niezwykle merytoryczny i wyczerpujący problematykę kształtowania się samorządu
powiatowego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przedstawił: M.W. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce – założenia i realizacja, Lublin 2011, s. 83–147.
23
Zob. szerzej: B. Zawadzka, Czy potrzebne są powiaty, „Państwo i Prawo” 1994, nr 11, s. 9–15;
L. Kieres, Ustrój powiatu i mechanizmy nadzorcze, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 10, s. 48–54;
K. Podgórski, Zakres działań przyszłego powiatu, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 10; J.T. Hryniewicz, Powiaty i regiony w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 7–8, s. 85–92; M. Kulesza,
W sprawie reformy terytorialnej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 7–8, s. 47–54; T. Fuks, Kształt
reformy samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 4, s. 19–27; M. Kulesza, Kryteria podziału
powiatowego, „Wspólnota” 1998, nr 4, s. 10–11.
16
17
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Polski na powiaty o samorządowym charakterze. Już od początku 1994 r.
rozpoczęto realizację pilotażowego programu obejmującego 43 duże miasta (liczące ponad 100 tys. mieszkańców), którym w ramach eksperymentu
przekazano jako zadania zlecone wiele zadań administracji rządowej przewidzianych dla przyszłego powiatu.
Zwieńczeniem powyższych dyskusji i zabiegów było wejście w życie
1 stycznia 1999 r. ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa24, na mocy której
przywrócono także pozostałe (poza gminą) jednostki samorządu terytorialnego, tj. samorząd powiatowy25 i wojewódzki.
Samorząd powiatowy w Konstytucji III RP
Koncepcja funkcjonowania powiatu samorządowego została pośrednio
uregulowana również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r.26, a konkretnie w art. 164 ust. 2, który stanowi, że inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.
Jak słusznie zauważono, „nadanie gminie podstawowej roli pośród j.s.t.,
a ponadto brzmienie art. 164 ust. 2 wskazuje, że gmina nie jest jedyną
jednostką samorządową. Co prawda ustawodawca konstytucyjny nie stanowi wprost o innych poza gminą jednostkach, nie przesądzając ostatecznie struktury samorządu terytorialnego w Polsce, niemniej jednak
stanowiąc o innych jednostkach zakłada, że muszą one zostać powołane do istnienia przez ustawodawcę zwykłego. Z brzmienia art. 164
ust. 2 wynika, że oprócz gminy powinna zostać utworzona przynajmniej
jeszcze jedna jednostka samorządu regionalnego. Nie istnieje natomiast
obowiązek powołania do istnienia drugiej obok gminy jednostki samorządu lokalnego. Najważniejszym kryterium tworzenia poszczególnych
szczebli samorządu terytorialnego powinna być zdolność do wykonywania zadań publicznych przez powstałe jednostki samorządowe. Z tego
powodu utworzenie danego poziomu samorządu terytorialnego powinno zostać poprzedzone wieloaspektową analizą ekonomiczną, społeczną
i geograficzną umożliwiającą udzielenie odpowiedzi na pytanie o przydatność i adekwatność tworzonego szczebla dla realizacji zadań publicznych nałożonych na samorząd. W obecnym stanie prawnym drugą jednostką samorządu lokalnego w Polsce jest powiat, natomiast w ramach
Dz.U. z 1998 r., nr 96, poz. 603.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.
26
Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
24
25
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samorządu regionalnego funkcjonuje województwo. Zatem od 1998 r.
struktura samorządu terytorialnego w Polsce jest trójszczeblowa”27.
Ustrój i zadania samorządu powiatowego
Struktura organizacyjna oraz zadania powiatu uregulowane zostały w powiatowej ustawie ustrojowej. Zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie powiatowym mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę
samorządową. Powyższy przepis stanowi rozwinięcie dwóch postanowień
Konstytucji (art. 16 ust. 128 i art. 164 ust. 229), a także jednego postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (art. 3 ust. 1). Konstytucja
definiuje wspólnotę samorządową jako ogół mieszkańców i tym samym zobowiązuje nas do przyjęcia, iż ową wspólnotę tworzą nie tylko obywatele
polscy, ale i cudzoziemcy czy nawet bezpaństwowcy. Dlatego też o statusie
członka powiatowej wspólnoty samorządowej nie decyduje przynależność
państwowa, ale fakt zamieszkiwania osoby fizycznej w miejscowości, w której chce ona przebywać z zamiarem stałego pobytu30.
Powiat – rozumiany jako „odpowiednie terytorium” – jest zasadniczą
jednostką podziału terytorialnego, obejmującą obszary graniczących ze
sobą gmin (tzw. powiat ziemski) albo obszar miasta na prawach powiatu
(tzw. powiat grodzki)31. W znaczeniu prawniczym powiat to konstrukcja
ustrojowo-prawna, którą tworzą nie tylko dwa wcześniej opisane elementy, tj. lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców wraz z odpowiednim
Komentarz do art. 164 ust. 2 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP, t. II, red. M. Safian, L. Bosek, Warszawa 2016, wydanie elektroniczne – Legalis. Tym samym w ustawie zasadniczej nie została zrealizowana zapowiedź gwarancji konstytucyjnej dla drugiego poziomu organizacyjnego samorządu terytorialnego, deklarowana m.in. na I posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. „Jeszcze dalej szedł
tzw. projekt poselski z 2 grudnia1994 r., który wpisywał do Konstytucji wszystkie trzy jednostki
samorządu terytorialnego: województwo, powiat i gminę, zrównując je tym samym pod względem
trwałości, raz, jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju (czego obecna Konstytucja nie czyni), dwa, jako jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznie poprzestano na redakcji
art. 164 ust. 2, interpretowanego jako zobowiązanie ustawodawcy do rozbudowy samorządu co
najmniej o jednostkę regionalną, zaś inną lokalną tylko pod warunkiem utworzenia też regionalnej,
tzn. nie było możliwe przeprowadzenie w 1998 r. tylko reformy powiatowej, konieczna była wojewódzka, która warunkowała powiatową” – J. Stępień, Samorząd w ustawie zasadniczej, cz. II: Uwagi
szczegółowe, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4, s. 16 i 19, oraz I. Lipowicz, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 257.
28
Art. 16 ust. 1 Konstytucji: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego
stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”, Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze. zm.
29
Art. 164 ust. 2 Konstytucji: „Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa”.
30
Zob. art. 25 k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.
31
Podobnie: Komentarz do art. 164 ust. 2 Konstytucji RP…
27
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terytorium, ale także: ustawowo określone zadania publiczne przypisane
wspólnocie samorządowej, osobowość prawna32, samodzielność podlegająca sądowej ochronie33, prawo do ustalania własnego ustroju34.
Wykonywane przez powiat zadania publiczne mają charakter ponadgminny, o czym stanowi wprost art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym35. „Oznacza to, że do powiatu należą zadania lokalne, które ze
względu na stopień trudności i specjalizacji ich wykonania oraz zasięg oddziaływania przekraczają obszar gminy. Dokładny podział zadań pomiędzy gminę i powiat wynika z przepisów szczegółowych”36.
Co ciekawe, ustawa powiatowa, odmiennie niż ustawa gminna (która
wyróżnia zadania własne i zlecone), poprzestaje na stwierdzeniu, że powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1). Podobnie kwestię tę rozstrzyga art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. W ustawie o samorządzie powiatowym nie ma więc mowy o zadaniach własnych i zleconych,
w to miejsce wprowadzono inne pojęcia. Do zakresu działania powiatu
należą: zadania publiczne o charakterze ponadgminnym (ustawa przyjęła
koncepcję wyczerpującego wyliczenia zadań powiatu37, gdyż zastosowanie klauzuli generalnej nie było możliwe); zadania powiatowych służb, inspekcji i straży (art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym); zadania
z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (art. 4 ust. 4
ustawy o samorządzie powiatowym)38.
S. Bułajewski, Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, Olsztyn 2009, s. 66–67.
Ibidem, s. 67.
34
Ibidem, s. 68.
35
Zgodnie z tą normą powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych;
transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
kultury fizycznej i turystyki; geodezji, kartografii i katastru; gospodarki nieruchomościami; administracji architektoniczno-budowlanej; gospodarki wodnej; ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ochrony praw konsumenta;
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; obronności; promocji powiatu; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395; działalności w zakresie telekomunikacji.
36
Komentarz do art. 164 ust. 2 Konstytucji RP…
37
Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
38
Nie wdając się w szczegółową analizę powyżej wyliczonych zadań, możemy jedynie wskazać, iż
zasadniczo samorządowi powiatowemu przekazano zadania, które do końca 1998 r. wykonywane
były przez kierowników urzędów rejonowych.
32
33
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Oczywiście „w razie wątpliwości odnośnie do właściwości danej j.s.t. –
z mocy art. 164 ust. 3 Konstytucji RP, to na gminie spoczywa obowiązek
wykonania zadania niezastrzeżonego dla innych j.s.t. Poza tym zgodnie
z art. 4 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym zadania powiatu nie
mogą naruszać zakresu działania gmin”39. Nikt nie może mieć też wątpliwości, iż zarówno powiat w stosunku do gminy, jak i województwo
w stosunku do powiatu nie ma jakichkolwiek uprawnień kierowniczych
lub nadzorczych w stosunkach wzajemnych. Te trzy szczeble samorządu
terytorialnego są od siebie niezależne, nie oznacza to jednak braku jakiejkolwiek współpracy pomiędzy nimi.
Zalety i wady funkcjonowania powiatu jako jednostki
samorządu terytorialnego – ocena funkcjonowania
Reaktywowany w III Rzeczypospolitej Polskiej samorząd powiatowy
zaczął formalnie i instytucjonalnie działać 1 stycznia 1999 r. Od tego momentu minęło już niemal 18 lat, a więc okres wystarczający, by dokonać
oceny funkcjonowania tego szczebla samorządu. Dlatego uprawnione jest
w tym miejscu postawienie pytania zawartego w tytule artykułu: czy samorząd powiatowy jest potrzebny? Ewentualnie też: dlaczego ten szczebel jest potrzebny? Drugie pytanie sugeruje moją twierdzącą odpowiedź.
Uważam – i co do tego nie mam żadnych wątpliwości – że powiatowy
szczebel samorządu jest potrzebny.
Pozytywne aspekty funkcjonowania powiatów:
Dzięki powiatowi nastąpiło znaczne poszerzenie obszaru spraw zarządzanych przez samorząd – nastąpiło to bez pomniejszenia kompetencji
czy też finansów gmin. Powiaty mają bowiem własne źródła finansowania,
które nie naruszają ani obecnych, ani przyszłych dochodów gmin. Co więcej, gminy (co moim zdaniem jest sprzeczne z Konstytucją RP) uzyskały
monopol na ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
Samorząd powiatowy nie pozostaje w żadnym stosunku nadrzędności
wobec samorządu gminnego i nie ma wobec niego żadnych uprawnień do
władczej ingerencji. Jest to szczebel komplementarny, wykonujący tylko te
zadania, których zasięg i ciężar gatunkowy przekracza możliwości gmin.
Zgodnie z art. 4 ust. 5 powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej
gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach
ustalonych w porozumieniu. Ustęp 6 tego artykułu stanowi, że zadania
powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Takie ukształtowanie
39

Podobnie: Komentarz do art. 164 ust. 2 Konstytucji RP…

102

Stanisław Bułajewski

zadań tego istotnego szczebla samorządu jest wspaniałym wypełnieniem
zasady subsydiarności i decentralizacji władzy publicznej.
Dzięki powiatowej jednostce samorządowej nastąpiło oddanie w ręce
wspólnoty lokalnej i jej przedstawicieli znacznie szerszego zakresu władzy publicznej, która do 1999 r. była częściowo w rękach administracji rządowej oraz
wielu innych podmiotów podległych wojewodzie. Także zadania z zakresu
tzw. administracji władczej, które normują pewne zachowania obywateli i od
których w dużym stopniu zależy porządek prawny w państwie, np. wydawanie niektórych decyzji o charakterze porządkowym, uprawnienia w zakresie
inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego czy też działania inspekcji i straży,
zostały słusznie przeniesione do szczebla powiatowego. Te zadania są na tyle
istotne dla państwa, że muszą być wykonywane perfekcyjnie. Niestety zadaniom tym w wielu wypadkach nie mógłby sprostać samorząd gminny (głównie chodzi tu o gminy wiejskie), które są często ubogie nie tylko finansowo,
ale i kadrowo40. Dlatego też jedyną słuszną i właściwą drogą było przekazanie
m.in. ww. zadań samorządowi powiatowemu, który jest tylko trochę dalej niż
samorząd gminny, ale znacznie bliżej niż samorząd wojewódzki. Dzięki przeniesieniu zarządzania do nowego szczebla nastąpiła poprawa jakości zaspokajania potrzeb społecznych (i nie tylko) ogółu obywateli. Powiat z władzami
wybieranymi przez społeczność lokalną doprowadził do zbliżenia rządzących
do obywatela – nastąpiło umocnienie więzi między mieszkańcami powiatu
a starostwem, które kieruje strukturą powiatową i któremu poparcie społeczne jest bardzo potrzebne dla realizacji zadań stojących przed tą jednostką41.
Nastąpiło rozdysponowanie zadań, które od 1999 r. przestały być realizowane z uwzględnieniem jedynie resortowego znaczenia. Mieszkańcy powiatu uzyskali realny wpływ na kluczowe inwestycje realizowane w powiecie,
które decydują o statusie powiatu nie tylko w województwie, ale i w kraju42.
Dzięki powstaniu nowego szczebla samorządu terytorialnego nastąpił rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego głównymi cechami są:
upodmiotowienie obywateli we wszystkich sferach aktywności politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej; stworzenie i funkcjonowanie
sieci samodzielnych instytucji społecznych, które działają na zasadzie reprezentacji, pluralizmu i samorządności; realizacja określonych wzorców
postępowania, takich jak: współodpowiedzialność, wzajemny szacunek,
solidarność i zaufanie43. Dzięki funkcjonowaniu powiatu znacznie wzrósł
B. Zawadzka, op. cit., s. 11.
M.W. Sienkiewicz, op. cit., s. 384.
42
B. Zawadzka, op. cit., s. 11–12.
43
B. Gąciarz, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa 2004, s. 68.
40
41
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poziom rozwoju organizacji pozarządowych, które dzięki nowym rozwiązaniom ustawowym mogą już realizować zlecane im przez samorząd powiatowy zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Nadzór starosty
nad działalnością stowarzyszeń wzmacnia więzy pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi, wymuszając na tych ostatnich legalność
ich działań, co z kolei sprzyja zwiększeniu świadomości prawnej ich członków, jak i osób korzystających z ich usług.
Powstanie powiatów znacznie podwyższyło: warunki i poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych; zwiększyło warunki i poziom ochrony
zdrowia poprzez m.in. dosprzętowienie szpitali powiatowych, jak i przekształcenie dużej ich części w spółki prawa handlowego, co z kolei wymusiło lepszą organizację zarządzania tymi placówkami44.
Radny nie zabiega już tylko o poparcie wąskiej grupy osób zamieszkałej
w jednomandatowym okręgu wyborczym (jak ma to miejsce w przypadku wyborów do rady gminy), tylko musi walczyć o zaufanie kilku lub nawet kilkunastu tysięcy wyborców zamieszkałych na terenie jego okręgu. Takie rozwiązanie powoduje zwiększenie kontroli przez wyborców, a tym samym sprawia,
że społeczność lokalna w łatwy sposób może dokonać oceny skuteczności
radnego, który podlega ciągłej presji bardzo dużej liczby mieszkańców.
Oczywiście wyżej wymienione zalety funkcjonowania powiatu są jedynie zaletami przykładowymi, moglibyśmy wskazać ich znacznie więcej,
jednakże niniejszy artykuł, zgodnie z tym, co zaznaczyłem na wstępie,
jest głosem w niezbędnej dziś dyskusji na temat potrzeby funkcjonowania
tego szczebla samorządu terytorialnego.
Oczywiście interesująca nas jednostka samorządu terytorialnego
(jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie) nie jest pozbawiona wad:
Zbyt duża liczba powiatów powoduje, że niektóre z nich są bardzo
bogate i mogą w sposób niemal perfekcyjny realizować powierzone im
zadania, a inne nie są w stanie nawet w dostateczny sposób tym zadaniom
sprostać. Obecnie (stan na 1 stycznia 2017 r.) Polska dzieli się na 16 wojeJestem wielkim zwolennikiem przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, oczywiście
ze 100% udziałem samorządu powiatowego czy też wszystkich samorządów gminnych funkcjonujących na terenie powiatu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko powiat, ale i samorządy wokół
niego są żywo zainteresowane rozwojem i zwiększoną dostępnością do usług tam świadczonych.
Oczywiście przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że jest to prywatyzacja majątku komunalnego,
co rzecz jasna, nie ma nic wspólnego z prawdą. Na przykładzie przekształcenia w spółkę Szpitala
Powiatowego w Mrągowie mogę z łatwością stwierdzić, że ta decyzja była strzałem w dziesiątkę,
a dzisiejszy szpital w moim mieście jest dobrze rozwinięty i to zarówno pod względem kadry, sprzętu, jak i efektywniejszego zarządzania. Szerzej: S. Bułajewski, Zadania i kompetencje powiatu w zakresie
ochrony zdrowia, „Przegląd Naukowy – Disputatio” 2015, nr 20, s. 127–139.
44
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wództw, 314 powiatów i 2478 gmin (302 miejskich, w tym 66 miast na prawach powiatu, 621 miejsko-wiejskich oraz 1555 wiejskich). Przykładowo:
najmniejszym powiatem pod względem liczby mieszkańców jest powiat
sejneński – 21 452, z kolei powiat poznański ma ok. 344 000 mieszkańców.
Uważam, że rozsądną granicą, która powinna decydować o byciu lub nie
powiatu, to 50 000 mieszkańców. Oczywiście liczba mieszkańców powinna
być jednym z kryteriów decydującym o bycie tej jednostki samorządowej.
Zarządzanie drogami: samorząd powiatowy ma zazwyczaj ogromne problemy z drogami zaliczanymi do kategorii powiatowej; jest to szczególnie
widocznie w niewielkich powiatach, których nie stać nawet na drobne remonty posiadanych w zasobie dróg. Do obecnej chwili powiaty często pozostają w sporze z samorządem miejskim odnośnie do bieżącego utrzymania
dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.
Niewielki potencjał kadrowy powoduje liczne problemy w zarządzaniu takimi placówkami, jak: szpitale, szkoły średnie czy też domy pomocy społecznej.
Brak udziału powiatu w ustalaniu wysokości podatków i opłat lokalnych, co stoi w sprzeczności z art. 168 obecnie obowiązującej Konstytucji
RP. Niestety dotychczas tylko gmina w pełni korzysta z powyższej regulacji, ustalając wysokość m.in. podatków i opłat lokalnych. Powiaty i województwa samorządowe (poza pewnymi wyjątkami) nie mają praktycznie
takich kompetencji, a dochody, jakie uzyskują z tzw. władztwa podatkowego, są symboliczne. Nie trzeba chyba przypominać, iż podatki i opłaty
lokalne to jedne z niewielu pewnych źródeł dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, dzięki którym mogą one realizować zadania własne oraz finansować niezbędne inwestycje. Dlatego moim zdaniem
ten przepis powinien być doprecyzowany tak, aby wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko ta jedna podstawowa miały podobny
wpływ na ustalanie wysokości i opłat lokalnych. W tej chwili ten przepis
jest w dużej części fikcją.
Działalność kolegialnego organu wykonawczego samorządu powiatowego zazwyczaj prowadzi do rozmycia odpowiedzialności za podejmowane rozstrzygnięcia oraz powoduje to, że najczęściej członkami zarządu
powiatu nie są najbardziej merytorycznie przygotowani fachowcy, a politycy wywodzący się z większości rządzącej. Uchwały zarządu nie zawsze
w związku z tym są merytoryczne, a bardziej polityczne, gdyż wymagają
uzgodnień z większością nie tylko w radzie, ale i w zarządzie. Jak wspomniałem wyżej, dobór członków zarządu nie wynika najczęściej z ich wiedzy i umiejętności, a z chęci utrzymania większości w radzie, co nigdy nie
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jest dobrym rozwiązaniem. Teoretycznie starosta może usunąć za zgodą
rady członka organu wykonawczego powiatu, ale w praktyce jest to rzadko
spotykane, gdyż chcąc nie chcąc, musi się on liczyć z większością w radzie,
którą członek reprezentuje, a bez której starosta nie jest w stanie rządzić.
I tak oto starosta często staje się zakładnikiem większości, a nie o to przecież powinno chodzić. Uzdrowieniem takiego stanu rzeczy byłoby wprowadzenie (na wzór gminy) bezpośrednich wyborów na urząd starosty45.
Moim zdaniem zarząd powinien zostać zastąpiony monokratycznym organem wykonawczym46.
Praktyczny brak dochodów własnych – ogromna większość dochodów budżetowych to dotacje i subwencje z budżetu państwa. Przy niskich
dochodach tego szczebla samorządu tylko niewielkie środki przeznaczane
są na jakże ważne działania inwestycyjne.
Niezasadność funkcjonowania miast na prawach powiatu, tzw. powiatów grodzkich, które dublują pewną część zadań gmin, które z lepszym
skutkiem i bardziej ekonomicznie mogłyby je wypełniać. Przez pewien
okres istniał w doktrynie spór, czy ta jednostka jest gminą, powiatem, czy
może jednostką pośrednią? Ostatecznie jednak wątpliwości dotyczące statusu miasta na prawach powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego czy powiatowego, zostały wyeliminowane poprzez
wprowadzenie 30 maja 2001 r. nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Odtąd zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy z 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjęto, iż miasto na
prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach
określonych w tej ustawie, natomiast ustrój i działanie organów miasta na
prawach powiatu, w tym nazwę, skład liczebność oraz ich powoływanie
Obecnie największe problemy na początku kadencji dotyczą właśnie wyboru starosty i pozostałych członków zarządu. W większości powiatów w Polsce dochodzi do ostrych sporów, kto,
na jakich warunkach i po spełnieniu jakich obietnic zostanie starostą. Ostatecznie zawierany jest
zazwyczaj „zgniły” kompromis, w wyniku którego starostą zostaje często najmniej merytoryczny
kandydat, który skupił wokół siebie największą liczbę radnych. W dużej liczbie powiatów w trakcie
kadencji dochodzi do wielu prób odwołania starosty, co też nie służy jakości rządzenia. Jedynym
zaworem bezpieczeństwa jest kwalifikowana liczba radnych, która jest niezbędna do odwołania
starosty przed upływem kadencji. Taka regulacja z jednej strony daje szanse na stabilność władzy,
z drugiej zaś (co też się zdarza) pozwala utrzymać przy owej władzy bardzo słaby merytorycznie
organ wykonawczy powiatu ze starostą na czele.
46
Oczywiście obecna propozycja zmian przedstawiana przez wielu polityków, polegająca na powoływaniu starosty przez wojewodę jest niedorzecznością i stanowi powrót do niechlubnych praktyk
z czasów głębokiego PRL.
45
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i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym. Obecnie (co stanowi swoiste kuriozum) miasta na
prawach powiatu nie mają nawet samodzielnych organów i przykładowo
organem wykonawczym tego szczebla samorządu jest prezydent miasta,
który pełni jednocześnie funkcje starosty powiatu ziemskiego – nie widzę
w tym rozwiązaniu sensu47.
Próba podsumowania
Tak jak zaznaczyłem na wstępie artykułu – moim celem nie było dokonanie wyczerpującej analizy, która miałaby przekonać czytelnika do opowiedzenia się za istnieniem lub przeciw istnieniu tej jednostki samorządu
lokalnego, która, jak też o tym wspomniałem, jest jednostką fakultatywną.
Moim jedynym celem było wywołanie dyskusji w tej kwestii – dyskusji tej
boją się nie tylko samorządowcy (nie chcą stracić elektoratu i stanowisk), ale
i politycy, tak regionalni, jak i krajowi. Moja ocena tego szczebla samorządu
(także z punktu widzenia radnego powiatowego z 12-letnim stażem) jest
pozytywna, choć nie bezwarunkowo. Obok zalet dostrzegam także wady tej
jednostki samorządu – zarówno jedne, jak i drugie krótko opisałem.
Część historyczna48 (która celowo została rozbudowana) pokazuje
moim zdaniem bardzo istotną kwestie, a mianowicie to, że powiat jako
jednostka samorządu terytorialnego od 1935 r. (w roku tym weszła w życie
Konstytucja kwietniowa, która w art. 72 wyraźnie stanowiła, iż m.in. samorząd powiatowy miał od tej pory jedynie „urzeczywistniać zadania administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych”), przez cały okres
PRL i przez 10 lat III RP, praktycznie nie istniał49. Wynikało to z faktu, że
od 1935 r., do upadku Polski Ludowej możemy mówić jedynie o instytucji, która stanowiła przedłużenie władzy centralnej w terenie i nie miała
nic wspólnego z ideą samorządności w dzisiejszym rozumieniu. Tak więc
szczebel powiatowy w latach 1935–1998, jeżeli już funkcjonował (choć
reformy administracyjne powodowały duże przerwy w jego istnieniu), to
głównie jako jednostka podziału administracyjnego, a nie jako jednostka
Obszernie na ten temat: S. Bułajewski, Odmienność ustrojowa rady w mieście na prawach powiatu, w: Status
prawny rady gminy, red. M. Chmaj, Warszawa 2012, s. 259–273.
48
J. Czerw, Samorząd terytorialny w Polsce. Rys historyczno-prawny, „Studia Ekonomiczno-Społeczne”
(Radom) 2003, t. III/IV.
49
Trudno odnosić się do krótkiego okresu próby budowania samorządu terytorialnego również
na szczeblu powiatowym w latach 1944–1950, albowiem w tym okresie samorząd powiatowy co
prawda istniał, jednakże daleko mu było do samorządu z prawdziwego zdarzenia. Ten okres był
jedynie „zasłoną dymną”, której jedynym celem było przygotowanie do zniszczenia idei samorządu
terytorialnego raz na zawsze.
47
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samorządu terytorialnego w obecnym rozumieniu tego słowa. Co więcej,
wpływ społeczności lokalnej zarówno na wybór władz tych jednostek, jak
i na to, co się w tych strukturach działo, był fikcją. Jak więc łatwo możemy zauważyć, ta jednostka, która obecnie jest jedną z trzech funkcjonujących jednostek samorządu terytorialnego, tak naprawdę nigdy nie zdążyła
zakorzenić się w świadomości Polaków jako jednostka obligatoryjna, co
znalazło swoje odzwierciedlenie w obecnie obowiązującej Konstytucji RP.
Stąd też (moim zdaniem) ogromne dylematy, czy samorząd powiatowy
jako jednostka samorządu lokalnego powinna w ogóle istnieć, a jeżeli już,
to czy powinna mieć takie zadania i obowiązki jak dotychczas.
Niezależnie jednak od powyższych dywagacji uważam, że jednostka
ta, choć obecnie fakultatywna, jest ważnym elementem demokratycznego państwa prawa. Trójszczeblowość samorządu terytorialnego przynosi
więcej korzyści niż szkód, a przede wszystkim stanowi zrealizowanie konstytucyjnej zasady subsydiarności, z której wynika, że maksymalnie duża
liczba spraw powinna być załatwiana na jak najniższym poziomie, jak najbliżej ludzi. Trójszczeblowość z pewnością to gwarantuje50.
Oczywiście, po niemal 20 latach51 przyszedł czas na większą reformę,
która dotyczyłaby tej – jakże moim zdaniem istotnej – jednostki samorządu terytorialnego. Reforma ta powinna polegać przede wszystkim na
urealnieniu liczby powiatów poprzez zlikwidowanie tych, którym już teraz trudno jest funkcjonować. Uważam, że liczba powiatów powinna się
zmniejszyć o co najmniej 50, a miasta na prawach powiatu powinny być
z mapy administracyjnej usunięte bez wyjątku – funkcjonowanie w ramach
tej samej struktury dwóch szczebli samorządu terytorialnego nie ma racjonalnego wytłumaczenia.

Summary

As I stated in the introduction to my article, my objective was not to perform an
exhaustive analysis in order to convince the reader to be for or against the existence of
local government on the district (powiat) level, which, as I mentioned, is optional. My only
50
K. Bandarzewski, Wieloszczeblowość samorządu terytorialnego i jego komplementarność w ujęciu konstytucji,
ustawodawstwa i orzecznictwa, w: Samorząd terytorialny – zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki,
Warszawa 2005, s. 109–140.
51
Por. 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999–2009). Doświadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, Stalowa Wola 2010.
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objective was to initiate a discussion on this matter, which both district-level officials
(who do not want to lose the support of their voters and their jobs) and regional and national politicians are afraid of. Of course, my evaluation of this level of local government
(also from the point of view of a district councillor with 12 years in office) is positive,
although not unconditionally. However, I see not only the advantages but also the disadvantages of this local government level, and I have provided a brief description of both.
In the first part of the article, I intentionally focused on presenting historical background in order to demonstrate to the reader the long history of districts as units of government in Poland, and to discuss the transformations that the district has undergone.
The district is an administrative unit that has been provided for in all laws which have
defined systems of government in Poland (with the exception of the Constitution of the
Polish People’s Republic).
Therefore, I believe that even though it is currently optional, the district is an important
element of the democratic law-abiding state and constitutes excellent implementation of
the principle of subsidiarity found in the preamble of the current Polish Constitution.
Of course, after nearly 20 years, it is time for a major reform that should – in my
opinion – also include this important unit of local government. Such reform should consist most of all in changing the number of districts by eliminating those which have faced
problems in operating normally. I think that the number of districts should be reduced
by at least 50, and that all cities with the status of districts should be eliminated, without
any exception, as the existence of two levels of local government within the same structure is completely unreasonable.
Keywords: local government, district administrative structure, constitution, districtlevel system of government
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Ewolucja zadań samorządu województwa
w procesie decentralizacji i centralizmu
Evolution of voivodeship self-government in the
process of decentralization and centralism

U podstaw drugiego etapu reform samorządowych w Polsce na przełomie 1998 i 1999 r. znajdowała się potrzeba pogłębienia zasady decentralizacji administracji publicznej poprzez stworzenie dwóch kolejnych
szczebli samorządu terytorialnego, tj. powiatu i województwa. Pierwszy
etap reformy samorządowej z 1990 r. stworzył podstawy koncepcji decentralizacji władzy publicznej. Model decentralizacji budowany był w opozycji do ustroju opartego na centralizmie rozumianym jako zasada organizacji i funkcjonowania państwa polegająca na podporządkowaniu jednemu
ośrodkowi władzy wszystkich innych organów państwowych oraz skupieniu w jego rękach kompetencji (monopolu) do podejmowania, nadzorowania i kontroli wykonywania najważniejszych decyzji1.
Utworzenie samorządowych powiatów i samorządowych województw
nastąpiło już po uchwaleniu i wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., ustanawiającej zasadę decentralizacji jako naczelną
zasadę ustroju państwa (art. 15 ust. 1) i przy istniejącym już znaczącym
dorobku przedkonstytucyjnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
w tym zakresie2. Dlatego drugi etap reformy samorządowej potwierdzał
koncepcję decentralizacji jako konstrukcji organizacji władzy publicznej
polegającej na tym, że podmioty administracyjne mają ustawowe, wyraźnie
M. Granat, Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2001, s. 158–159.
2
Wyrok TK z 28 czerwca 1994 r., sygn. K 14/93, OTK 1994, cz. I, poz. 13; wyrok TK z 23 października 1995 r., sygn. K 4/95, OTK 1995, nr II, poz. 313; wyrok TK z 13 listopada 1996 r., sygn.
K 17/96, OTK 1996, nr II, poz. 43.
1
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określone kompetencje przekazane im przez organy państwowe w formie ustawy i mogą realizować je w sposób samodzielny, niezależny i podlegający jedynie nadzorowi weryfikacyjnemu3.
Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że decentralizacja ma miejsce
dopiero wówczas, gdy istnieje większa liczba centrów tworzących normy
obok jednego, najwyższego źródła wspólnych norm prawa powszechnego, a w konsekwencji funkcjonuje większa liczba ośrodków podejmujących rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach publicznych4.
W założeniu twórców tej reformy utworzenie samorządowego powiatu i samorządowego województwa prowadzić miało także do głębokiej
reformy centralnych organów administracji właśnie poprzez przekazanie
szeregu ich zadań na poziom powiatu i województwa (reforma centrum).
Analizując zakres zadań samorządu województwa w ciągu dziewiętnastu lat od jego powstania, można wskazać następujące etapy ich ewolucji:
1. Ustanowienie samorządu województwa wyznaczone ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa5 (u.s.w.), ustawą z 13 października
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną6 oraz ustawą z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej7 („ustawa kompetencyjna”).
2. Przejęcie i praktyczna realizacja przez samorząd wojewódzki zadań
z zakresu regionalnej polityki rozwoju, wyznaczonych ustawą z 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju8.
3. Poszerzenie zadań i uprawnień samorządu województwa względem
wojewody i terenowych organów administracji rządowej wyznaczone ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie9.
4. Okres po 2016 r., z wyraźnie zaznaczoną w sferze ustaw i projektów
ustawodawczych tendencją do centralizacji w obszarze samorządu województwa.
Ad 1. Ustanowienie samorządu województwa od 1 stycznia 1999 r. było
potwierdzeniem i ustawową realizacją konstytucyjnej zasady decentralizacji
D. Dąbek, J. Zimmerman, Decentralizacja przez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie
pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny, zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005,
s. 7–8; B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 55–57.
4
M. Mączyński, Funkcje (zadania) samorządu województwa na tle funkcji (zadań) samorządu lokalnego i terenowej administracji rządowej, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 28.
5
T. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.
6
Dz.U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.
7
Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz. 668 ze zm.
8
T.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.
9
Dz.U. z 2009 r., nr 92, poz. 753 ze zm.
3
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władzy publicznej. Na podstawie ustawy o samorządzie województwa województwo samorządowe stało się prawnym i realnym podmiotem władzy
publicznej, do którego kompetencji należało wykonywanie zadań publicznych
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów
administracji rządowej. Przyjęcie domniemania właściwości samorządu dla
realizacji zadań w województwie stawiało samorząd w pozycji pełnego gospodarza regionu z wyraźnym ograniczeniem kompetencji organów administracji rządowej, w tym w szczególności uprawnień wojewody, sprowadzonych
jedynie do ustawowo wymienionych form nadzoru. Charakter zadań samorządu na gruncie ustawy organicznej wynikał z roli, jaką spełniać miało województwo samorządowe jako region. Jego zadania były skierowane w znacznie w mniejszym stopniu w stronę realizacji indywidualnych spraw obywateli
(osób fizycznych, osób prawnych), jak to ma miejsce w gminie i powiecie (lokalne zadania ponadgminne), lecz polegać miały na określeniu strategii rozwoju województwa (art. 11 u.s.w.), tworzeniu warunków rozwoju regionalnego,
wykonywaniu usług publicznych o zasięgu regionalnym oraz kreowaniu polityki regionalnej10. Ponadto art. 14 u.s.w. szczegółowo w osiemnastu punktach
określa zakresy wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim wskazane
w ustawach. Zadania te z punktu widzenia klasyfikacji konstytucyjnej uznać
należy za zadania własne. Ustawodawca może ponadto określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez zarząd województwa oraz zadania z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów (zadania zlecone). Kluczowe znaczenie dla zakresu zadań samorządu województwa z chwilą jego
ustanowienia miały: ustawa z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz w szczególności ustawa
z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej („ustawa kompetencyjna”). Ustawa ta była także
kolejnym etapem reformy centrum administracji i miała na celu dokonanie
kompleksowej decentralizacji uprawnień administracji rządowej i przekazania
ich do zadań samorządowych województw i powiatów. O znaczeniu tego etapu reformy dla decentralizacji administracji publicznej świadczy fakt, że regulacja ta objęła blisko sto czterdzieści ustaw szczególnych11.
P. Jankowski, Województwo jako region europejski, Toruń 2013, s. 189; Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012, s. 38–39; M. Mączyński, op. cit., s. 19–21; Z. Gilowska, J. Płaskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym
państwie demokratycznym, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 8–9, s. 24 i n.
11
Z. Niewiadomski, Wstęp, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową
państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000, s. 7–8.
10
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Ad 2. Drugi etap ewolucji zadań samorządu ewolucji wiąże się ściśle z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Zasadniczą cechą tego etapu
było przechodzenie od klasycznych zadań i form charakterystycznych dla
wszystkich szczebli samorządu – zadań lokalnych, analogicznych dla gmin
i powiatów – do dominującej aktywności z zakresu polityki rozwoju regionalnego (dualizm zadań). Dualizm zadań, składający się z „klasycznych”
uprawnień samorządu usytuowanego na tym szczeblu (zadania administracji świadczącej) oraz zadań wynikających z realizacji polityki regionalnej, w szczególności wpłynął w sposób zasadniczy w na pozycję i zadania
zarządu województwa. Tę drugą grupę uprawnień samorządu województwa stanowią zadania, które od powstania samorządu województwa nie
były tak szeroko rozbudowane i realizowane jak obecnie lub nie należały
w ogóle do jego zadań. Do zadań tych należą: 1) przygotowanie projektów
strategii rozwoju województwa, innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnego programu operacyjnego, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności
oraz ich wykonanie; 2) monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa,
regionalnego programu operacyjnego, programów rozwoju i programów
służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz
kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 3) organizowanie współpracy
ze strukturami samorządu terytorialnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami. Tę grupę uprawnień należy określić jako zadania
związane z prowadzeniem regionalnej polityki rozwoju12. Zostały one jako
zadania zlecone przypisane zarządowi województwa w wyniku kolejnych
zmian ustawy o samorządzie województwa, dokonywanych w konsekwencji regulacji wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju13. Zadania te należy ściśle wiązać z ewolucją i poszerzaniem zakresu
działalności samorządu województwa jako regionu europejskiego wymienionego w art. 11 u.s.w., który w zasadniczy sposób został rozbudowany
o zadania określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Fakt zdecentralizowania tak znacznego i istotnego obszaru funkcji publicznych spowodował, że samorządy województw stały się równorzędnyJ. Lemańska, Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji
rozwoju regionalnego, w: Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola województwa, red. M. Stec, K. Bondarzewski, Warszawa 2015, s. 32–33.
13
J. Odachowski, G. Karwatowicz, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 7–8, s. 110 i n.
12

Ewolucja zadań samorządu województwa…

113

mi partnerami rządu, Komisji Europejskiej oraz podległych jej instytucji.
Funkcja wykorzystania środków europejskich w postaci programów europejskich, programów rozwoju i innych programów zdominowała lub
poważnie wpłynęła na organizację i funkcjonowanie całego samorządu
województwa, głównie poprzez przyjęcie standardów wynikających z rozporządzeń i innych aktów Unii Europejskiej14.
Ad 3. Trzeci etap ewolucji zadań samorządu województwa wiąże się
z postanowieniami, jakie wprowadziła ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawa z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Także i ten
etap ewolucji stanowił kolejny krok w stronę decentralizacji administracji
publicznej. Zmienionych zostało 25 ustaw dotyczących różnych dziedzin
prawa administracyjnego, m.in.: o rybactwie śródlądowym, o lasach, Prawo łowieckie, o ochronie zwierząt, o pomocy społecznej, o ochronie przyrody, o jednostkach doradztwa rolniczego, Ochotniczych Hufcach Pracy.
Nowe przepisy przeniosły m.in. kompetencje z urzędów wojewódzkich
do samorządów województw. Urząd wojewody stał się głównie reprezentantem rządu w województwie, którego gospodarzem powinien być
samorząd. W zmienionych ustawach przyjęto zasadę, że nadrzędną rolę
odgrywa konstytucyjna zasada subsydiarności. Zgodnie z nią uprawnienia
powinny być przypisane do najniższego szczebla administracji, który jest
w stanie efektywniej realizować zadania. Kompetencje reglamentacyjno-porządkowe ma posiadać samorząd województwa, a wojewoda uprawnienia nadzorcze i kontrolne. Zarówno w uzasadnieniu projektów ustaw, jak
w przygotowanych opiniach podkreślona została konieczność umocnienia
rangi, która przypada władzom regionalnym i lokalnym w Europie, gdzie
są one ważnym partnerem rządów centralnych w osiąganiu celów społecznych15. Podkreślone zostały także pozytywne skutki rozwiązań prawnych
wyrażających tendencję decentralizacji władzy, słuszność przemieszczenia
zadań i kompetencji w gestię samorządu terytorialnego, bez sprzecznie nadających się do realizacji w sektorze samorządowym16. Przekazane zadania
W. Orłowski, J. Sobczak, Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie samorządu
wojewódzkiego, w: Kadry dla gospodarki transgranicznej, red. M. Kowerski, I. Pieczykolan, Zamość 2012,
s. 34.
15
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – druk 1073, s. 1–2.
16
Opinia prawna sporządzona przez prof. dr. hab. J. Jagielskiego do projektu ustawy o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie i o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, s. 20.
14
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i kompetencje podejmowane są przez samorząd jako zadania własne. Od
1 sierpnia 2009 r. pracownicy urzędów wojewódzkich wykonujący przekazywane zadania stali się pracownikami urzędów marszałkowskich (z wyjątkiem tych, którzy nie wyrazili zgody na przeniesienie). Z tą samą datą
nastąpiło przekazanie samorządom majątku Skarbu Państwa niezbędnego
do wykonywania przejętych zadań.
Ad 4. Od 2016 r. można zaobserwować dążenie do centralizacji niektórych zadań samorządu województwa. Należy tu wskazać przykładowo
dwie z takich regulacji: ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska17 oraz ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego18.
W ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska przyjęte rozwiązania dotyczą powoływania wybranych organów Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Narodowy Fundusz) oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Względem Narodowego Funduszu ustawa przewiduje zmiany w odniesieniu do
składu i struktury organizacyjnej jego Rady Nadzorczej. Daleko głębiej sięgają natomiast postanowienia dotyczące wojewódzkich funduszy, gdyż obejmują one nie tylko przekształcenia strukturalne rad nadzorczych i zarządów,
ale także zmianę sposobu wyboru członków tych organów i w poważny
sposób ograniczają dotychczasowe uprawnienia samorządu województwa
na rzecz organów administracji rządowej.
W obrębie zmian strukturalnych istota rozwiązań sprowadza się do
zmniejszenia liczby przedstawicieli strony samorządowej w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, a także do usunięcia ze składów rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy dyrektorów (wicedyrektorów) departamentów ds. ochrony środowiska urzędów marszałkowskich, a także
przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko rozumianą ekologią. Z kolei w ramach modyfikacji sposobu wyboru członków
organów wojewódzkich funduszy ustawa zawiera przepisy przyznające
kompetencje do powoływania i odwoływania członków ich rad nadzorczych ministrowi właściwemu ds. środowiska (nowy art. 400d ust. 1).
Ustawa zmniejsza liczbę członków Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu do maksymalnie 12 poprzez ograniczenie reprezentacji strony
samorządowej do wyłącznie dwóch przedstawicieli. Tym samym minimalny skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu – przy uwzględnieniu
określonego w ustawie algorytmu – obejmuje czterech członków jako
17
18

Dz.U. z 2017 r., poz. 898.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1176.
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przedstawicieli organów administracji rządowej oraz łącznie trzech przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę fakt,
iż Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, ustawa de iure
i de facto prowadzi do przejęcia przez stronę rządową pełnej kontroli nad
rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Narodowego
Funduszu, z symbolicznym jedynie udziałem instytucji pozarządowym
w procesie decyzyjnym.
W świetle poprzednio obowiązujących przepisów rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczyły 7 osób. Nowela ustawowa ograniczyła liczbę
członków owych rad do 5 osób (nowy art. 400f ust. 1). Co szczególnie
istotne, ustawa przewiduje też całkowicie odmienny względem dotychczasowego mechanizm kształtowania ich składu. W miejsce regionalnych
dyrektorów ochrony środowiska albo ich zastępców, będących regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska bądź ich zastępców, ustawa nakazuje włączenie do składu rad
nadzorczych członków wyznaczonych przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych (nowy art. 400f ust. 2 pkt 1).
Zamiast przedstawicieli regionalnych rad ochrony przyrody albo przedstawicieli regionalnych komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko
w skład rad nadzorczych wchodzić mają członkowie wyznaczeni przez
Zarząd Narodowego Funduszu (nowy art. 400f ust. 2 pkt 2). Wreszcie,
miejsce przedstawicieli komisji właściwych ds. środowiska sejmików województw zajmować mają członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę
(nowy art. 400f ust. 2 pkt 3). Ustawa usunęła ze składu rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy dyrektorów lub wicedyrektorów departamentów
ds. ochrony środowiska urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli
organizacji ekologicznych, działających na terenie danego województwa.
Województwo samorządowe w świetle nowelizacji ustawy ma w składzie
rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu tylko jednego członka w postaci wiceprzewodniczącego rady wyznaczonego przez sejmik województwa
(nowy art. 400f ust. 2 pkt 8).
Ustawa zmodyfikowała również dotychczasową formułę obsady stanowisk przewodniczących rad nadzorczych. Zgodnie z nowym art. 400f
ust. 2 pkt 7 wyznaczać ma ich minister właściwy ds. środowiska spośród
pracowników Biura Funduszu, urzędu obsługującego wskazanego ministra, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej,
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. środowiska lub jednostek podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego ds. środowiska.
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Najdalej idąca zmiana dotyczy powoływania i odwoływania członków rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy. W tym względzie ustawa przekazała
bowiem ministrowi właściwemu ds. środowiska kompetencje pozostające
przed zmianą ustawy w gestii sejmików województw (nowy art. 400f ust. 7).
Co więcej, ustawa przyznała również ministrowi prawo do samodzielnego
powoływania swoich przedstawicieli w charakterze wiceprzewodniczących
oraz członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy w sytuacji, gdy
nie zostali oni wyznaczeni – odpowiednio przez wojewodę, zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa.
Zgodzić należy się z opinią, że przyjęte rozwiązania w istotny sposób
modyfikują organizację dotychczasowego systemu finansowania ochrony
środowiska funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie ustawy z 2001 r. Nie tylko bowiem redukują udział przedstawicieli samorządu
terytorialnego w składach rad nadzorczych funduszy wojewódzkich, jedynym reprezentantem wspólnot samorządowych czyniąc wiceprzewodniczącego wyznaczanego przez sejmik, ale również w istocie zamykają dostęp do systemu przedstawicieli organizacji pozarządowych na poziomie
lokalnym. Znaczące ograniczenie udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego w składzie rad nadzorczych, jak również pozbawienie sejmików województw kompetencji powoływania i odwoływania członków rad
wojewódzkich funduszy na rzecz przedstawiciela administracji rządowej
stanowi znaczący regres w procesie poszerzania uprawnień społeczności
lokalnych w kierunku centralizacji mechanizmów decyzyjnych19.
Ponieważ zadania z zakresu ochrony środowiska należą w świetle art. 14
pkt 8 do wojewódzkich zadań własnych, należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania prawne stanowią przejaw tendencji centralistycznych dotyczących
samorządu województwa.
Podobny charakter prawny ma uchwalona 22 czerwca 2016 r. ustawa
o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Na podstawie przepisów tej ustawy nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego przeniesiony został z zarządu województwa do ministra właściwego
ds. rozwoju wsi (art. 2 ust. 1 nowelizacji). W konsekwencji tej regulacji prawnej uległ zmianie charakter prawny wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, z dotychczasowych samorządowych wojewódzkich osób prawnych
na państwowe jednostki organizacyjne. Minister właściwy ds. rozwoju wsi
stał się w wyniku tych regulacji organem prowadzącym zarówno Centrum
Opinia prawna sporządzona przez dr. hab. prof. nadzw. S. Patyrę na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska (druk 1127).
19
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Doradztwa Rolniczego, jak i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Do
jego uprawnień należy nadawanie statutu jednostkom doradztwa rolniczego,
powoływanie i odwoływanie dyrektora jednostki, powoływanie i odwoływanie
zastępcy (zastępców) dyrektora jednostki, powoływanie i odwoływanie członków rad społecznych działających zarówno przy Centrum Doradztwa Rolniczego, jak i przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. W wyniku
nowej regulacji ustawowej także nadzór nad mieniem wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i sposobem dysponowania nim przeszedł z gestii
zarządów województw do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Mienie to
stało się majątkiem państwowym20.
Nowe regulacje stanowią zdecydowany regres w stosunku do procesu decentralizacji i usamorządowienia, który został wprowadzony ustawą
z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
na podstawie której wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego przekazane zostały do prowadzenia samorządom województw i stały się samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi. Pogląd o sprzeczności
nowych regulacji z zasadą decentralizacji i szerokiego samorządu znalazł
potwierdzenie w opiniach, jakie prezentowane były w toku realizacji procesu legislacyjnego. Najważniejsze argumenty świadczące o centralistycznym charakterze przeprowadzonych zmian to:
1. Naruszenie zasady zaufania podmiotów do państwa i stanowionego
prawa poprzez odebranie władztwa nad ośrodkami doradztwa rolniczego
zaledwie w sześć lat od ich przekazania samorządom województw.
2. Odebranie samorządom województw instrumentów kształtowania
regionalnej (lokalnej) polityki rolnej poprzez poddanie ich centralnemu
(resortowemu) kierowaniu i nadzorowi, w sytuacji gdy zarówno struktury
organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jak i mienie pozostające w ich dyspozycji włączone zostały w proces pozyskiwania
środków w ramach realizacji programów europejskich.
3. Naruszenie zagwarantowanego konstytucyjnie prawa własności samorządów poprzez ustanowienie, że na majątku ujawnionym w księgach
wieczystych jako majątek województwa samorządowego (grunty, na których działalność prowadzą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego)
działalność prowadzić ma państwowa osoba prawna21.
20
Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
(druk 572), s. 5–8.
21
Opinia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z 23 czerwca 2016 r. (druk 572); opinia
Związku Powiatów Polskich z 20 czerwca 2016 r. (druk 572).
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Na podstawie dotychczasowych rozważań należy stwierdzić, że ewolucja zadań samorządu województwa od chwili jego powstania wpisana była w treść konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej
(decentralizacja administracji). Samorząd terytorialny, w tym w szczególności samorząd województwa ujmowany jako region, postrzegany jest
zasadniczo przez pryzmat zasady decentralizacji władzy publicznej wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy zasadniczej. Zasada ta jest nierozerwalnie powiązana z ideą demokracji, jak i zasadą demokratycznego państwa
prawnego. Znajduje to potwierdzenie na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego22. Jednym z zasadniczych kryteriów oceny zasady decentralizacji jest zakres zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakres samodzielności ich realizacji, które
powinny mieć charakter trwały i stabilny. Zakres przekazywanych przez
państwo zadań i uprawnień przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego może co prawda być zarówno rozszerzany, jak i zwężany na
podstawie ustawy, ale zasada decentralizacji adresowana w szczególności
do ustawodawcy nakazuje stałe ich poszerzanie. Zawężanie zadań samorządów, w tym w szczególności zadań i uprawnień samorządów województw, dokonywane jest przy tym nie poprzez zmianę organicznych
ustaw samorządowych, lecz poprzez lex specialis, co stanowi odwrotny
proces w stosunku do ustawy kompetencyjnej z 1998 r., jak i w stosunku
do decentralizującej ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie.
Swoboda przekazywania i odbierania zadań województwu samorządowemu przez ustawodawcę uwidocznia wyraźny brak jasno i sztywno sprecyzowanej przez ustawę koncepcji regionalnego zadania samorządowego,
które powinno być realizowane nie gdzie indziej, lecz wyłącznie na szczeblu województwa i nie może być przekazywane dowolnie samorządowi lokalnemu, a w szczególności centralizowane przez administrację rządową23.
W przypadku obu omawianych ustaw uchwalonych w 2016 i 2017 r.
uwidaczniają się wyraźne tendencję centralistyczne, wzmacniające pozycję
centralnych organów administracji rządowej kosztem województw samorządowych, którym jako regionom przypada szczególne znacznie w pozyskiwaniu, redystrybucji i wykorzystaniu środków z programów europejskich.
Należy w związku z tym postawić pytanie, czy tendencje centralizacyjne doWyrok TK z 3 listopada 2006 r., sygn. K 31/2006, OTK ZU 2006, nr 10a, poz. 147.
K. Bondarzewski, Województwo samorządowe i zespolona administracja regionalna. Ocena istniejącej regulacji
i propozycje niektórych zmian, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 33.
22
23
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tyczące samorządu stanowią tylko incydentalne ustawowe przykłady24, czy
też są przejawem szerszego rozwijającego się procesu przemian ustrojowych
w relacjach między rządem a samorządem.

Summary

Since the establishment of voivodeship governments in 1999, their responsibilities
have evolved as a result of the statutory extension of powers in accordance with Art. 15
§ 1 of the Constitution – the principle of decentralization. The stages of this evolution
were delineated for voivodeship governments by laws such as the “competence law” of
1998, the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy, and the Act
of 23 January 2009 amending certain acts in connection with changes in organization
and division of tasks in public administration in the voivodeship. Starting from 2016,
clear centralist tendencies can be seen in the statutory regulations concerning voivodeship governments. Two such laws in particular, i.e. the Act of 7 April 2017 on amending
the Environmental Protection Act and the Act of 22 June 2016 on amending the Act
on Agricultural Advisory Services constitutes a limitation of tasks, powers and positions
voivodeship governments in favour of local and central administrative bodies.
Keywords: decentralization, centralism, voivodeship government, responsibilities,
Voivode, voivodeship environmental protection and water management fund, voivodeship agricultural improvement centres

Zwrócić należy uwagę także na inne ustawowe przejawy centralizacji zadań i uprawnień samorządów,
w tym samorządów województw, wynikających z takich ustaw, jak: ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw czy zawetowana przez prezydenta ustawa
z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych
innych ustaw.
24
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Stanowienie aktów prawa miejscowego
wyrazem decentralizacji prawotwórczej
Establishment of local laws as an expression
of decentralized law-making

Przemiany, które dokonały się z końcem lat 80. i początkiem 90. XX w.
w Polsce miały nie tylko charakter społeczny, gospodarczy, lecz również
ustrojowy. Jednym z bardziej wyrazistych tego przykładów było wprowadzenie do katalogu zasad ustrojowych zasady decentralizacji władzy publicznej1,
co następnie pociągnęło za sobą odtworzenie po okresie PRL-u struktur
samorządu terytorialnego, zasadniczą zmianę strukturę władzy w państwie
i przywrócenie dualizmu władzy publicznej. Od samego początku reaktywowanie samorządu terytorialnego, w ówczesnym czasie jedynie na poziomie gmin samorządowych, związane było nie tylko z określeniem kategorii
zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, które miały być wykonywane
przez władze samorządowe, lecz również, co konieczne i niezbędne przy wykonywaniu tych zadań, wyposażeniem władz samorządowych w kompetencje
do stanowienia lokalnie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czego wyrazem była dyspozycja art. 40–42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym2. W początkowym okresie odtwarzania samorządu
terytorialnego jedynie dla poziomu gminny ustawodawca używał terminu
„przepisy gminne” dla zobrazowania przynależnego gminie na podstawie
upoważnień ustawowych prawa do stanowienia przepisów powszechnie
obowiązujących na obszarze gminy.
Zasadą ustrojową państwa stała się dopiero po uchwaleniu Konstytucji RP z 1997 r., lecz do
porządku prawnego została dodana ustawą z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. nr 74, poz. 444 ze zm.
2
Dz.U. nr 16, poz. 95.
1
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Zmiany w stanowieniu aktów prawa miejscowego nastąpiły wraz
z uchwaleniem 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji RP3, gdyż problematyka
zyskała wymiar regulacji konstytucyjnej. Ustrojodawca, tworząc system
źródeł prawa RP, zdecydował się, po pierwsze, na jego dualistyczny model, wyodrębniając akty prawa powszechnie obowiązującego oraz akty
prawa wewnętrznego. Po drugie, system prawa powszechnie obowiązującego ukształtowany został jako zamknięty, na co wielokrotnie zwracał
uwagę Trybunał Konstytucyjny4, podczas gdy system aktów prawa wewnętrznego ma zdecydowanie otwarty charakter. Istotne jest również
to, że akty prawa miejscowego zostały przez ustrojodawcę zaliczone do
zamkniętego katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa, czemu dał wyraz w dyspozycji art. 87 Konstytucji RP, wymieniając je obok
konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także
rozporządzeń. Ponadto, jak wynika z art. 94 Konstytucji RP, akty prawa
miejscowego mają obowiązywać na obszarze działania organów, które
je ustanowiły. Chodzi zatem o akty wydawane przez organy samorządu
terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Te dwie bowiem grupy organów wyposażone przez ustrojodawcę konstytucyjnego
w kompetencje do stanowienia aktów prawa miejscowego zobowiązane
są działać przy tym na podstawie i w granicach uprawnień przyznanych
im w ustawie. Można zatem w ramach aktów prawa miejscowego wyodrębnić akty stanowione przez organy samorządu terytorialnego, czyli samorządowe akty prawa miejscowego, jak również akty stanowione przez
terenowe organy administracji rządowej, pośród których najistotniejsza
rolę odgrywa wojewoda.
Akty prawa miejscowego to akty o lokalnym charakterze, zatem nie
może dziwić, że ich obowiązywanie ograniczone jest do obszaru danej
jednostki zasadniczego podziału terytorialnego. W wypadku aktów gminnych ich obowiązywanie nie może przekraczać granic gminy, w wypadku
aktów powiatowych – granic powiatu, w wypadku zaś aktów samorządu województwa i aktów terenowych organów administracji rządowej –
granic województwa. Może nastąpić ograniczenie obowiązywania aktów
prawa miejscowego jedynie do części obszaru danej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego. Jest to dopuszczalne wprost na poziomie
województwa – zarówno gdy chodzi o akty stanowione przez organy saDz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
Wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99, OTK 2000, nr 5, poz. 141; wyrok TK z 1 grudnia
1998 r., sygn. K 21/98, OTK 1998, nr 7, poz. 116; wyrok z 9 listopada 1999 r., sygn. K 28/98, OTK
1999, nr 7, poz. 156; wyrok TK z 12 lipca 2001 r., sygn. SK 1/01, OTK 2001, nr 5, poz. 127.

3
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morządu województwa (art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), jak i stanowione przez terenowe organy administracji rządowej
(art. 59 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie).
Na poziomie powiatów zasada dotyczy jedynie powiatowych przepisów
porządkowych (art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym), natomiast
na poziomie samorządu gminnego ta zasada nie jest ujęta w treści ustawy
o samorządzie gminnym, lecz w ustawach szczególnych, choćby ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do terenowych organów rządowej administracji niezespolonej terytorialny zasięg obowiązywania stanowionych przez nie aktów prawa
miejscowego wyznaczony jest granicami specjalnych podziałów administracyjnych, tworzonych przy uwzględnieniu specyfiki zadań publicznych realizowanych przez te organy5.
Ustrojodawca w Konstytucji RP nie wymienia nazw rodzajowych
w odniesieniu do aktów prawa miejscowego, stosując przy tym ogólną ich
definicję. Jednakże w poszczególnych ustawach, będących podstawą ich
wydawania, występują one jako np. uchwały, zarządzenia, rozporządzenia
porządkowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Należy
zauważyć, że samo nazwanie jakiegoś aktu administracji rządowej „rozporządzeniem”, a aktu organu samorządu terytorialnego „uchwałą” nie
wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego.
Niezbędne są każdorazowe ustalenia, czy dany akt mimo swojej specyfiki
przedmiotowej lub podmiotowej i takiego, a nie innego stopnia konkretyzacji jest lub nie jest aktem prawa miejscowego6.
Decentralizacją określamy sposób organizacji władzy publicznej w państwie7, w którym jednostki terytorialne mają samodzielność określoną ustawą, a ingerencja w zakres tej samodzielności może odbywać się jedynie na
podstawie ustawy i w formach przez nią przewidzianych, a podstawową
jest nadzór oparty na kryterium zgodności z prawem8. Mamy do czynienia
z brakiem hierarchicznego podporządkowania, a także z określoną przepisami prawa samodzielnością, na którą składa się brak możliwości władczego
D. Dąbek, w: Konstytucja RP, t. II: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa
2016, Legalis.
6
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
7
Wyrok TK z 4 maja 1998 r., sygn. K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31.
8
M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo
administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003, s. 101–103; K. Sikora, Decentralizacja i jej znaczenie
dla sprawności działania administracji publicznej, w: Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, red. K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk, Radom 2010, s. 85–94.
5
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odziaływania w formie poleceń służbowych, instrukcji, czyli form typowych
dla zamkniętych układów administracji9.
Jest to jednak względna samodzielność i niezależność10. Względność
wyraża się w tym, że organy zdecentralizowane nigdy nie realizują w pełni
wszelkich zadań publicznych, gdyż część z nich jest niejako „automatycznie” zarezerwowana dla organów ustawodawczych, a część także dla naczelnych organów administracji rządowej. Samodzielność oznacza natomiast
wykonywanie przez podmioty zdecentralizowane przyznanych im zadań na
własny rachunek i własną odpowiedzialność, bez wiążących w tym zakresie
poleceń i wytycznych pochodzących od organów nadrzędnych. Dzięki decentralizacji mamy możliwość bezpośredniego obserwowania skutków działania administracji, gdy organ decyzyjny znajduje się jak najbliżej miejsca
wykonywania zadania publicznego. Następuje zwiększone zainteresowanie
adresatów podejmowanych działań procesami decyzyjnymi, albowiem rozstrzygnięcia w dużym stopniu dotyczą tych podmiotów oraz są z nimi związane. Wpływa to także na brak oderwania się decydentów od rzeczywistości,
w jakiej funkcjonują społeczności lokalne, których decyzje dotyczą11.
Mianem aktu prawa miejscowego należy określić tylko takie spośród
aktów normatywnych, które stanowione są przez organ samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej, ponadto zawierają co
najmniej jedną normę prawną o charakterze generalnym i abstrakcyjnym12,
będąc przy tym skierowane do nieoznaczonego w sposób indywidualny
kręgu adresatów, kształtując sytuację prawną tych podmiotów. Mają one
charakter powszechnie obowiązujący, są zatem obowiązujące nie tylko wobec obywateli, lecz także w stosunku do innych podmioty niepozostające
w ramach stosunku zależności służbowej lub organizacyjnej względem organu wydającego taki akt13. Na adresatach aktów prawa miejscowego spoczywa obowiązek ich przestrzegania, z czym wiąże się odpowiedzialność
za ich wykonanie, a także za ich naruszanie14. Z tego typu aktami mamy do
M. Zdyb, Zarys historii myśli organizatorskiej, Lublin 1987, s. 281.
J.M. Izdebski, Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej, w: Leksykon prawa administracyjnego,
red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 54.
11
J. Korczak, Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego, w: Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red.
E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów–Sandomierz 2017, s. 19–20.
12
Wyrok NSA z 18 lipca 2006 r., sygn. I OSK 669/06, LEX nr 275445.
13
P. Ruczkowski, Źródła prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016, s. 54–55, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 44.
14
S. Fundowicz, Odpowiedzialność mieszkańców za sprawy jednostki samorządu terytorialnego, w: Dziesięć
lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa
2009, s. 46.
9

10
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czynienia wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa istotne warunki. Po pierwsze, wydawane są przez organy, których właściwość miejscowa rozciąga się
jedynie na wyznaczoną przepisami prawa część terytorium RP, po drugie,
wskazane organy posiadają kompetencje do stanowienia przepisów prawa
o charakterze powszechnie obowiązującym15.
Przyznanie uprawnienia do stanowienia przepisów prawa o charakterze
powszechnie obowiązującym organom, które w oparciu o trójstopniowy
model władzy publicznej należałoby zaliczyć do segmentu władzy wykonawczej, a ponadto organom władzy terenowej, nie centralnej, uznać należy za rozwiązanie szczególne, które podyktowane zostało z jednej strony
chęcią ustrojodawcy konstytucyjnego powiązania stanowienia przepisów
prawa z realiami życia i funkcjonowania społeczeństwa w terenie, które są
odmienne, aniżeli ma to miejsce z perspektywy władz centralnych. Z drugiej strony ustrojodawca chciał wprowadzić do Konstytucji RP rozwiązanie,
które pozwalałoby organom usytuowanym w terenie poprzez stanowienia
powszechnie obowiązujących przepisów prawa sprawnie i skutecznie, lecz
również szybko reagować na różnorodne zdarzenia losowe, zaspokajanie
bieżących potrzeb lokalnych społeczności, kształtowanie „lokalnej rzeczywistości”, uwzględniając równocześnie odmienności, różnorodności, specyfikę lokalnych i regionalnych społeczności. Z tego względu wyposażenie
przez ustrojodawcę konstytucyjnego organów samorządu terytorialnego,
a także terenowych organów administracji rządowej w kompetencje prawotwórcze uznać należy za wyraz decentralizacji procesu prawotwórczego
w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego16. Przemawiają za tym
następujące argumenty:
1. Przyznanie prawa do stanowienia aktów prawa miejscowego organom nieznajdującym się w strukturze administracji centralnej, lecz funkcjonującym w terenie, a szczególnie w odniesieniu się do samorządu terytorialnego przyznanie prawa do stanowienia organom wspólnot lokalnych
i regionalnych, których funkcjonowanie łączone jest z realizacją konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej (art. 15 Konstytucji RP).
2. Przesunięcie ciężaru stanowienia norm prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym na poziom lokalny, przez co wydawanie aktów
prawa miejscowego uznać należy za uzupełnienie procesu prawotwórczego dotyczącego prawa powszechnie obowiązującego mającego zasadniczo
miejsce na poziomie centralnym.
D. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 368.
A. Korybski, J. Polanowski, Wybrane zagadnienia stanowienia i ogłaszania aktów normatywnych prawa samorządowego, w: Samorząd terytorialny w okresie przemian ustrojowych, red. S. Zieliński, Radom 2001, s. 49–50.
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3. Stanowienie prawa powszechnie obowiązującego na poziomie lokalnym jest także powiązane z tym, że większość zadań publicznych wiążących się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców lokalnych wspólnot dokonuje się w dużej mierze w tzw. terenie. Zatem tylko dzięki zapewnieniu
organom działającym w terenie prawnej możliwości stanowienia przepisów prawa możliwe będzie efektywne i skuteczne wykonywanie tychże
zadań publicznych o znaczeniu lokalnym.
4. Nie wszystko można rozstrzygać na poziomie władzy centralnej. Tylko organy działające w terenie, funkcjonujące blisko lokalnej społeczności,
poprzez swoją działalność są w stanie nie tylko zabezpieczyć wykonanie
określonego zadania publicznego, lecz również uwzględnić przy tym specyfikę lokalną, odmienności w zakresie potrzeb i możliwości ich realizacji
charakterystyczne dla poszczególnych jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego w RP.
5. Stanowienie aktów prawa miejscowego podlega nadzorowi realizowanemu przez konstytucyjnie określone organy, jak również kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne.
Stanowienie prawa kojarzone jest z władzą ustawodawczą, która tworzy norm prawa powszechnie obowiązującego, zatem, co oczywiste, działalność prawotwórcza Sejmu RP ma pierwszoplanowe znaczenie. Okazuje
się jednak, że takie działanie może okazać się niewystarczające w zetknięciu z lokalnymi potrzebami i problemami mieszkańców. Pojawia się zatem
konieczność wyposażenia w prawo stanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa również innych organów administracji publicznej,
oczywiście nie na zasadzie zastępowania czy też odbierania Sejmowi RP
jego uprawnień prawotwórczych, lecz raczej jako uzupełnienie, dopełnienie prawa stanowionego na poziomie centralnym prawem stanowionym na
poziomie lokalnym. Oczywiście stanowienie tych przepisów nie następuje
w oderwaniu od prawodawstwa stanowionego na szczeblu centralnym przez
parlament, lecz jest z prawodawstwem centralnym powiązane poprzez treść
ustawowego upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego17.
Jak wynika bowiem z dyspozycji art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej mają prawo
do stanowienia aktów prawa miejscowego, lecz mogą to czynić jedynie na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Nie jest możliwe, aby akty prawa miejscowego, będąc przepisami o charakterze podustawowym, wykraczały poza unormowania ustawowe, w swojej treści nie
mogą regulować materii, która nie była przedmiotem regulacji w przepi17

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015, s. 46–47.
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sach ustawy, w której zawarte jest upoważnienie do stanowienia przepisów
prawa miejscowego.
Upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte w art. 94
Konstytucji RP pomimo podobieństw do upoważnienia z art. 92 Konstytucji RP dotyczącego wydawania rozporządzeń wykonawczych istotnie się od niego różni. Ma ono zdecydowanie bardziej ogólny charakter, nie
zawierając w swojej treści wytycznych o charakterze podmiotowym, przedmiotowym, a także treściowym co do zawartości aktu prawa miejscowego.
Oznacza to, że ustrojodawca daje organom stanowiącym takie akty większą
swobodę, aniżeli ma to miejsce względem wydawania rozporządzeń wykonawczych. Nie oznacza to jednak braku granic, albowiem wyznacza je terytorialny zakres działania organów wydających akty prawa miejscowego, powodując ograniczenie obszaru ich obowiązywania. Ponadto istnieje wymóg
zgodności tych aktów z prawem powszechnie obowiązującym, zatem ich stanowienie podlega nadzorowi, jak również mogą one stać się przedmiotem
skargi do sądu administracyjnego realizującego kontrolę legalności działania
administracji publicznej zgodnie z dyspozycją art. 184 Konstytucji RP. Posłużenie się przez ustrojodawcę zwrotem „w granicach upoważnień zawartych
w ustawie” uznać należy za celowy zabieg mający pokazać, że akty prawa miejscowego nie mają „charakteru wykonawczego” i nie są wydawane „w celu wykonania ustawy”, jak to ma miejsce przy rozporządzeniach wykonawczych18,
a także podkreślenie przyznania większej swobody organom wydającym akty
prawa miejscowego niż organom wydającym rozporządzenia. Jest to wyraźnie
widoczne w stosunku do organów samorządu terytorialnego, których samodzielność zagwarantowana jest konstytucyjnie (at. 165 ust. 2 Konstytucji RP)19.
Zwrócić należy również uwagę, że prawo do stanowienia aktów prawa
miejscowego mają jedynie organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, zatem żaden inny organ działający w terenie nie posiada takiego uprawnienia, nie może on również samodzielnie
przyznać sobie takiego prawa. Wskazanie uprawnionych do tego organów
następuje w drodze ustaw ustrojowych, czyli ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym20, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym21, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa22,
J. Stelmasiak, Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013, s. 111.
19
M. Haczkowska, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, Lex.
20
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
21
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.
22
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.
18
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a także ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie23.
Przeniesienie uprawnienia do stanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa na poziom lokalny tłumaczyć należy chęcią przybliżenia prawodawcy do sytuacji, zdarzeń, które stają się przedmiotem regulacji normatywnej. Nie wszystko bowiem można skutecznie rozstrzygać
na szczeblu centralnym, a przy tym nie zawsze jest taka potrzeba. Nie
zawsze wymagane jest zainteresowanie i w konsekwencji rozstrzyganie
na poziomie centralnym; sprawy i zadania o charakterze lokalnym mogą,
a nawet powinny być rozstrzygane właśnie na poziomie lokalnym przy
uwzględnianiu specyfiki miejscowo występujących problemów, jak również potrzeb mieszkańców. Możliwość regulowania tych samych rodzajowo spraw w różnorodny jednak sposób, lecz przy zachowaniu jednolitości systemu prawa powszechnie obowiązującego w RP, z równoczesnym
uwzględnieniem specyfiki lokalnej i regionalnej, wyznacza istotę aktów
prawa miejscowego będących wyrazem decentralizacji prawotwórczej.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 czerwca 1994 r., K 14/9324,
orzekł, że zasady decentralizacji nie należy absolutyzować, udział podmiotów zdecentralizowanych, w tym także samorządu terytorialnego, nie
może być rozumiany jako podejmowanie działań zawsze, gdy uzna to za
stosowne, biorąc za kryterium tylko to, że dana kwestia dotyczy spraw
lokalnych. Z dyspozycji art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP wynika,
że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji
rządowej, działając na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w treści przepisów Konstytucji, mogą stanowić akty prawa miejscowego
będące źródłami powszechnie obwiązującego prawa na obszarze działania
organów, które te przepisy ustanowiły25.
Akty prawa miejscowego nie służą wykonywaniu ustaw w takim sensie,
jak ma to miejsce w przypadku rozporządzeń wykonawczych, lecz przy
tym nie oznacza to braku ograniczeń dla tych organów przy ich stanowieniu, albowiem muszą być one zgodne z celami upoważnień ustawowych
i nie mogą przekraczać wyznaczonych przez ustawy granic. Zauważalna
jest zatem szczególna więź pomiędzy aktami prawa miejscowego a regulacjami ustawowymi będącymi podstawą ich stanowienia. Związek istniejący
między upoważnieniem zawartym w ustawie a aktem prawa miejscowego
wydawanym na jego podstawie jest luźniejszy niż związek między upoT.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.
OTK-A 2006, nr 10, poz. 147.
25
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2015, s. 270.
23
24
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ważnieniem ustawowym a rozporządzeniem w świetle art. 92 Konstytucji
RP26. Swoboda organu samorządu terytorialnego oraz terenowego organu
administracji rządowej jest większa niż organu upoważnionego do stanowienia rozporządzeń27.
Wydawanie aktów prawa miejscowego „na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie” skutkuje tym, że nie mają one samoistnego
charakteru prawodawczego. Jedynie bowiem organy władzy ustawodawczej mogą samoistnie stanowić normy prawne o charakterze powszechnie
obowiązującym. Inne organy, w tym również organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, które mają prawo do
stanowienia aktów prawa miejscowego, muszą legitymować się wyraźnym
upoważnieniem ustawowym, gdyż niedopuszczalne jest domniemywanie
kompetencji prawotwórczych28. Akty prawa miejscowego, jako podustawowe, nie mogą wykraczać swoją treścią poza regulacje ustawowe, nie
mogą regulować materii, która nie była przedmiotem regulacji w przepisach ustawy zawierającej upoważnienie do stanowienia przepisów prawa
miejscowego. Nie respektując tych zasad, akt prawa miejscowego stałyby
się zupełnie samodzielnym źródłem prawa, wykraczając tym samym poza
granice upoważnienia ustawowego w oparciu o podstawę prawną29.
Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należącej do
przepisów prawnych wyższego rzędu, jak również nie mogą w swojej treści być z nimi w sprzeczności30, muszą respektować unormowania prawne
zawarte w aktach wyższego rzędu31. To dlatego stanowienie aktów prawa
miejscowego staje się wyrazem decentralizacji prawotwórczej, gdyż organy
mają co prawda swobodę przy ich stanowieniu, lecz ustrojodawca wyznacza granice dla tej swobody celem zachowanie prymatu ustawy w systemie
źródeł prawa RP oraz zapewnienia spójności całego systemu prawa.
Ujęcie aktów prawa miejscowego pośród źródeł prawa powszechnie
obowiązującego podyktowane jest również tym, że administracja szczebla centralnego z reguły zajmuje się sprawami ogólnokrajowymi, mając
ograniczone możliwości na zapoznawanie się i reagowanie na problemy
M. Karpiuk, Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, w: M. Karpiuk, J. Kostrubiec,
M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013, s. 111.
27
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 września 2009 r., sygn. IV SA/Po 519/09, Lex 569963.
28
D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w obliczu założeń reformy administracji publicznej,
w: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca,
Kraków 1999, s. 140.
29
Wyrok WSA w Krakowie z 20 kwietnia 2010 r., sygn. III SA/Kr 1/09, Lex 686754.
30
Wyrok WSA w Olsztynie z 16 grudnia 2010 r., sygn. II Sa/Ol 976/10, Lex 736275.
31
Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 grudnia 2009 r., sygn. II Sa/Wr 401/09, Lex 583193.
26
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pojawiające się w poszczególnych częściach państwa32. Związane z tym
odmienności, zróżnicowanie potrzeb poszczególnych lokalnych społeczności nie pozwala na objęcie tego wszystkiego jednym schematem
organizacyjno-prawnym, który byłby skutecznym i efektywnym rozwiązaniem dla wszystkich. Dodać do tego należy także oczekiwaną od organów
samorządu terytorialnego lub terenowych organów administracji rządowej
szybkość reakcji na aktualne potrzeby i problemy mieszkańców. Im bardziej władza centralna chce odgórnie uregulować daną problematykę, tym
większe jest prawdopodobieństwo, że takie rozwiązanie może nie odpowiadać lokalnym potrzebom, warunkom i konkretnym sytuacjom33.
Z perspektywy decentralizacji prawotwórczej istotny jest również dokonany przez ustrojodawcę podział zadań publicznych pomiędzy administrację centralną a administrację terenową. Jego realizacja wiąże się z wykonywaniem zadań publicznych o znaczeniu lokalnym i dążeniem do zaspokajania
potrzeb społeczności lokalnych, co jest szczególnie widoczne w działaniach
jednostek samorządu terytorialnego. Decentralizacja ułatwia realizacje zadań publicznych poprzez wywołanie w podmiotach, które nie są skrępowane wytycznymi ze strony podmiotów wyżej usytuowanych, aktywności, pomysłowości w zakresie wykonywania przyznanych im zadań publicznych34.
W procesie decentralizacji przekazywanie zadań i kompetencji do samodzielnego ich realizowania następuje na rzecz jednostek samodzielnych, które są niezależne organizacyjnie i kompetencyjnie od administracji
rządowej. Nieodzowne staje się zatem powiązanie tego faktu z prawem
do stanowienia lokalnie obowiązujących przepisów prawa. Następuje to
właśnie poprzez przeniesienie ciężaru stanowienia na organy administracji
działające w terenie. To za pomocą aktów prawa miejscowego na mieszkańców wspólnot lokalnych i regionalnych nakładane są zakazy, nakazy,
ograniczenia, przyznawane są im uprawnienia związane z realizacją zadań
publicznych. Efektywne i skuteczne wykonywanie zadań lokalnych wiązać
musi się także z uprawnieniami w zakresie stanowienia lokalnie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli aktów prawa miejscowego.
Odmienność potrzeb społeczności lokalnych, odmienność pomysłów na
ich zaspokojenie wpływa na dopuszczalne przez prawo zróżnicowanie
uregulowania rodzajowo tych samych kwestii na różnych obszarach. PrzyJ. Szreniawski, Prawo administracyjne, część ogólna, Lublin 1994, s. 92.
J. Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządami Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000,
nr 1, s. 81.
34
T. Pawelczyk, Rola i zadania samorządu terytorialnego po reformie administracji, w: Samorząd terytorialny
w okresie przemian ustrojowych, red. S. Zieliński, Radom 2001, s. 108.
32

33
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znanie uprawnień w zakresie prawotwórstwa lokalnego pozwala również
przybliżyć prawodawcę do regulowanych przepisami prawa sytuacji, stanowiąc tym samym nie tylko gwarancję lepszej ich znajomości, lecz także
szybkości reakcji w zakresie konieczności stanowienia lokalnie obowiązujących przepisów prawa35.
Stanowienie aktów prawa miejscowego będące wyrazem decentralizacji w zakresie prawotwórstwa aktów normatywnych o powszechnie obowiązującym charakterze musi, co oczywiste, podlegać kontroli. Ochrona
praw podmiotowych adresatów aktów prawa miejscowego przed bezprawnymi działaniami organów je stanowiącymi, a także zagwarantowanie, że te organy w swoich działaniach przestrzegają obowiązującego
prawa, wpłynęło na kształt systemu kontroli legalności aktów prawa
miejscowego. Kontrola legalności ma dwie postacie, po pierwsze, związana jest w wykonywaniem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jak wynika z art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
a także art. 85–86 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76–77 ustawy
o samorządzie powiatowym, art. 78–79 ustawy o samorządzie województwa. W jego ramach wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe zmierzają do badania do względem legalności uchwał i zarządzań
wydawanych przez organy samorządu terytorialnego.
Jest także drugi aspekt kontroli legalności stanowienia aktów prawa miejscowego powiązany z funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego. Jak wynika z dyspozycji art. 184 Konstytucji RP, Naczelny
Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę
działalności administracji publicznej, która obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
W ten sposób ustawodawca poprzez dyspozycję art. 3 § 2 pkt 5 ustawy
z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi36 dopuszcza prawną możliwość złożenie skargi na akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz terenowych organów
administracji rządowej. Ten typ kontroli określony jest mianem kontroli
bezpośredniej. Może ona mieć miejsce w oparciu o dyspozycję art. 101
ustawy o samorządzie gminnym, art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, a także art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oraz
E. Olejniczak-Szałowska, Źródła prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016, s. 237.
36
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.
35
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art. 63 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Podmiot skarżący musi wykazać naruszenie jego indywidualnego interesu prawnego, co miało nastąpić poprzez wydanie aktu prawa miejscowego. Istnieje również możliwość uruchomienia bezpośredniej kontroli,
lecz tylko w odniesieniu do aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, gdy skarga do sądu administracyjnego wnoszona
jest w związku z procedurą nadzorczą przez organ nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego na podstawie art. 93 ustawy o samorządzie gminnym, art. 93 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 81
ustawy o samorządzie województwa.
Istnieje także procedura pośredniej kontroli legalności aktów prawa
miejscowego, lecz można ją wykorzystać tylko w odniesieniu do aktów
prawa miejscowego stanowionych przez organy samorządu terytorialnego. Na podstawie bowiem art. 98 ustawy o samorządzie gminnym,
art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 86 ustawy o samorządzie
województwa odpowiednio gmina, powiat, województwo jako jednostka
samorządu terytorialnego ma prawo na podstawie tych przepisów dokonać zaskarżania niezgodnych z prawem rozstrzygnięć nadzorczych
organów nadzoru wydanych w stosunku do samorządowego aktu prawa
miejscowego. Tej procedury kontrolnej nie można zastosować względem
aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej,
ponieważ te akty podlegają nadzorowi pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, polityką Rady Ministrów, zasadami rzetelności oraz gospodarności, realizowanemu przez Prezesa Rady
Ministrów, który może w tej materii wydać zarządzenie nadzorcze, które jednak nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego
zgodnie z dyspozycją art. 61 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Podsumowując, stanowienie aktów prawa miejscowego uznać należy za wyraz decentralizacji prawotwórczej, gdyż prawo to przynależne jest organom samorządu terytorialnego oraz terenowym organom
administracji rządowej. Przy ich stanowieniu organy te posiadają samodzielność w zakresie kształtowania ich treści, lecz granice tej samodzielności wyznaczył ustrojodawca konstytucyjny, nakazując, by ich
wydawanie odbywało się na podstawie i w granicach ustawowych upoważnień. Stanowienie aktów prawa miejscowego podlega nadzorowi
z punktu widzenia legalności; akty te mogą stać się również przedmiotem kontroli sądów administracyjnych realizowanej w trybie bezpośrednim oraz pośrednim.

Stanowienie aktów prawa miejscowego…

133

Summary

Local laws are a category of normative acts belonging to the constitutional catalogue
of sources of common law of subordinate character, established by local government
bodies and governmental administration bodies. At the moment of their establishment,
these organs are self-reliant in shaping the content of such laws, but the limits of this
autonomy are determined by the legislature, thus such laws are issued on the basis of
and within the limits of statutory authorizations. Formation of local laws affecting the
rights and obligations of their addressees must be subject to legality supervision and may
be subject to review by the administrative courts acting in a direct and indirect manner.
Keywords: decentralization of law-making, local government, local laws, voivode,
commune
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Mienie komunalne jako gwarancja
samodzielności jednostek samorządu
terytorialnego
Significance of local government municipal assets

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny, będący lokalną wspólnotą społeczną, mającą na celu
wykonywanie określonych zadań administracji publicznej za pomocą środków
materialnych, w które jest wyposażony, uprawniony jest do wykonywania tych
zadań w sposób samodzielny1. Zagadnienie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jest ściśle związane z decentralizacją władzy publicznej,
zaś zakres tej samodzielności zależy w szczególności od sposobu uregulowania ustroju tych jednostek, ich kompetencji, zadań, spraw majątkowych i finansowych oraz nadzoru państwa nad ich działaniami2. Majątek jest jedną
z podstaw każdej zinstytucjonalizowanej działalności3, a uprawnienia związane
z możliwością dysponowania tym majątkiem są jednym z wyznaczników samodzielności. Należy więc stwierdzić, że prawo własności jest podstawową
gwarancją samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietna
1997 r.4 „[j]ednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną”,
„[p]rzysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe”, zaś „[s]amoW. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2013, s. 217.
J. Jagoda, Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego, w:Administracja publiczna pod rządami
prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016, s. 139.
3
K. Piotrowska-Marczak, Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, w: Własność komunalna, red. T. Wawak, Kraków 1991, s. 63.
4
Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja.
1

2
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dzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”.
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego jest więc zasadniczą konstrukcją prawną, gwarantującą tym jednostkom samodzielność,
możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków5, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Przejawem tej osobowości prawnej, a co za tym
idzie, samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, są przysługujące im prawo własności i inne prawa majątkowe. Podmiotowość prawna
jednostek samorządu terytorialnego umożliwia im ponadto korzystanie
z ochrony sądowej, mającej chronić ich samodzielność, a więc także w zakresie ochrony przysługującego im prawa własności. Ochrona własności
jednostek samorządu terytorialnego wynika ponadto z art. 21 Konstytucji, statuującego zasadę ochrony własności w ogóle (niezależnie od tego,
komu prawo to przysługuje). Warto zaznaczyć, że choć art. 64 Konstytucji
również stanowi gwarancję prawa własności i innych praw majątkowych,
to jednak umiejscowienie go w rozdziale II ustawy zasadniczej, zatytułowanym Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, nie pozwala na zastosowanie go w odniesieniu do podmiotów publicznych, takich jak Skarb
Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego6.
Autonomia jednostek samorządu terytorialnego powinna przejawiać się
na płaszczyźnie finansowej, majątkowej i decyzyjnej7. Aby samorząd terytorialny mógł być samodzielny, istotne jest, by dysponował odpowiednią bazą
materialną, którą zapewnić mu może właśnie prawo własności i inne prawa
majątkowe, przyznane na mocy Konstytucji8. Jak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 1996 r. K 27/959, „[s]amorząd terytorialny jest koniecznym składnikiem struktury demokratycznego państwa”,
a „[w]yodrębnienie mienia komunalnego jest pochodną istnienia gminy jako
podmiotu prawa publicznego”. Istnienie samorządu terytorialnego i przyznanie mu osobowości prawnej stanowią gwarancję realizacji zasady decentralizacji władzy publicznej, natomiast zapewnienie mu możliwości nabywania i posiadania majątku oraz dysponowania nim zapewnia mu samodzielność, która
jest niezbędna do jak najpełniejszej realizacji wspomnianej zasady ustrojowej.
Z art. 165 Konstytucji wywodzi się dwa rodzaje podmiotowości jednostek samorządu terytorialnego – publicznoprawną i cywilnoprawną10.
W. Skrzydło, op. cit., s. 220.
L. Garlicki, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005,
s. 13.
7
K. Piotrowska-Marczak, op. cit., s. 63.
8
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 841.
9
OTK ZU 1996, nr 6, poz. 50.
10
J. Jagoda, op. cit., s. 142.
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Podmiotowość publicznoprawna określa relacje prawne między samorządem a władzą rządową; jest niewątpliwą konsekwencją decentralizacji władzy publicznej w Rzeczpospolitej. Osobowość cywilnoprawna jednostek
samorządu terytorialnego przesądza o ich samodzielności w innym, lecz
nie mniej ważnym wymiarze – pozwala im posiadać majątek i dysponować
nim, zawierać umowy, dochodzić swoich praw majątkowych i osobistych
przed sądem. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, a co za tym idzie – posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności
prawnych, zaś działając poprzez swoje organy, mają prawo zaciągać zobowiązania i nabywać prawa we własnym imieniu. Mimo że własność jednostek samorządu terytorialnego jest rodzajem mienia publicznego, a nie
prywatnego, jej konstrukcja opiera się na strukturze zbliżonej do cywilnoprawnej i mają do niej zastosowanie zarówno przepisy prawa publicznego,
jak i prywatnego11. Prawo własności, które przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego, odgrywa ważną rolę i ma doniosłe znaczenie ustrojowe. Własność komunalna stanowi gwarancję osobowości prawnej samorządu, a w szczególności – gwarancję podmiotowości prawnej gmin12.
Pojęcie mienia komunalnego i jego nabywanie
Konstytucja nie wprowadza pojęcia mienia komunalnego, lecz na określenie tej kategorii prawnej posługuje się określeniem „prawo własności
i inne prawa majątkowe jednostek samorządu terytorialnego”. Zgodnie
z art. 43 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym13 mieniem komunalnym jest „własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych
gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym
przedsiębiorstw”. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym14
w art. 46 ust. 1 stanowi, że „[m]ieniem powiatu jest własność i inne prawa
majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne”. Jak wynika natomiast z art. 47 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa15, „[m]ieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne”.
Warto zaznaczyć, że pojęcie mienia komunalnego na gruncie prawa konstytucyjnego jest szersze niż na gruncie ustawowym16. Wynika to z faktu, że
B. Banaszak, op. cit., s. 842.
J. Jagoda, op. cit., s. 145.
13
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 ze zm.
14
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579 i 1948 ze zm.
15
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486, 1948 i 2260 ze zm.
16
P. Uziębło, Mienie komunalne, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red.
W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 23.
11
12
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w ujęciu konstytucyjnym termin ten obejmuje nie tylko majątek gmin i podmiotów z nimi związanych, lecz także majątek innych jednostek samorządu
terytorialnego, tzn. także powiatów i województw17.
Sformułowanie użyte przez ustawodawcę w art. 165 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego przysługują
„prawo własności i inne prawa majątkowe”, koreluje niejako18 z art. 44
Kodeksu cywilnego19; który określa mienie jako ogół praw majątkowych20.
Pod pojęciem mienia należy więc rozumieć zarówno własność, jak i inne
prawa majątkowe, tak o charakterze rzeczowym, jak i zobowiązaniowym.
W piśmiennictwie wskazuje się także, że za część mienia jednostek samorządu terytorialnego można uznać także „subwencje, dotacje, należności
z tytułu podatków oraz różnego rodzaju opłat o charakterze lokalnym, ale
także związane z nimi roszczenia”21.
Konstytucja nie precyzuje, jakie konkretnie rodzaje dóbr materialnych
stanowią przedmiot własności jednostek samorządu terytorialnego; nie
stawia także granic dla ich majątku22. Mienie komunalne może powstać na
skutek różnych działań, od tych o charakterze publicznoprawnym, jak wyposażenie w nie jednostek samorządu terytorialnego w chwili ich powołania, przekazanie mienia jednostkom samorządu przez Skarb Państwa bądź
administrację rządową, do ustalania podatków i opłat lokalnych23. Znaczna
część majątku gmin (zwłaszcza nieruchomości) pochodzi z komunalizacji
mienia Skarbu Państwa, dokonanej z woli ustawodawcy24. Mienie komunalne może także zostać nabyte przez jednostki samorządu terytorialnego
w wyniku czynności prawnych czy też na mocy szczególnych przepisów
prawa. Szczegółowo zagadnienie nabywania mienia przez poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego regulują ustawy dotyczące każdego ze
szczebli samorządu.
Sposoby nabycia mienia przez gminę wskazuje ustawa o samorządzie
gminnym. W art. 44 stanowi ona, że nabycie mienia komunalnego nastąpić
może:
Ibidem.
L. Garlicki, op. cit., s. 7.
19
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.
20
J. Jagoda, op. cit., s. 144; Z. Czarnik, Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa, Lublin 2000, s. 13.
21
M. Stańko, Pojęcie, przedmiot i źródła gospodarowania mieniem komunalnym, w: J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008, s. 22.
22
P. Sarnecki, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005,
s. 1.
23
Ibidem.
24
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 1996 r., sygn. K 27/95, OTK ZU 1996,
nr 6, poz. 50.
17
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▪▪ na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym25 (ustawa ta przewiduje dwie możliwości przejęcia przez gminę
mienia państwowego – z mocy prawa i w drodze aktu przekazania),
▪▪ przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą
granic gminy,
▪▪ w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
▪▪ w wyniku własnej działalności gospodarczej,
▪▪ przez inne czynności prawne,
▪▪ w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
W przypadku ustawy o samorządzie powiatowym można wyróżnić podobny katalog sposobów nabycia mienia, zgodnie z art. 47 tej ustawy bowiem nabycie mienia przez powiat następuje:
▪▪ na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono
mienia jakiejkolwiek gminy (ustawą tą jest ustawa z 13 października
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną26; ustawa ta przewiduje dwa tryby nabycia mienia przez powiat – z mocy prawa i w drodze aktu przekazania),
▪▪ przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu,
▪▪ w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,
▪▪ przez inne czynności prawne,
▪▪ w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
Natomiast w przypadku województwa nabycie mienia, stosownie do
art. 48 ustawy o samorządzie województwa, następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach (ustawą taką jest przede
wszystkim – tak jak w przypadku powiatu – ustawa z 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), a także
w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych. Ponadto przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych:
▪▪ służącego realizacji zadań województwa – może także nastąpić na podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu,
▪▪ służącego wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej – może nastąpić na wniosek zarządu woUstawa z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 1990 r., nr 32, poz. 191 ze zm.
26
Dz.U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.
25
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jewództwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, z wyłączeniem
mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych
oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
Gospodarowanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego
W odniesieniu do mienia komunalnego, podobnie jak w przypadku mienia państwowego, istnieje zróżnicowanie podmiotowe polegające na tym,
że nie przysługuje ono niepodzielnie samorządowi terytorialnemu (tak
samo jak własność publiczna nie przysługuje niepodzielnie państwu), lecz
poszczególnym jego jednostkom (zaś w przypadku mienia publicznego –
Skarbowi Państwa i państwowym osobom prawnym)27. Podmiotami mienia
komunalnego mogą więc być zarówno gminy, powiaty i województwa, jak
i związki gmin, związki powiatów i innych samorządowych osób prawnych
(w szczególności komunalne spółki prawa handlowego)28. Powyższe podmioty są zarówno uprawnione, jak i zobowiązane do samodzielnego gospodarowania mieniem komunalnym, m.in. poprzez podejmowanie decyzji
o jego przeznaczeniu i sposobie wykorzystania – w granicach przewidzianych przez prawo29. Gospodarowanie mieniem komunalnym przynależnym
jednostkom samorządu terytorialnego wykonywane jest co do zasady przez
organy stanowiące i wykonawcze tych jednostek. Natomiast samorządowe
osoby prawne w tym zakresie działają bezpośrednio przez swoje organy30.
Niezależnie od tego, jaki podmiot dysponuje tym mieniem, powinno to
następować w celu realizacji zadań użyteczności publicznej, w tym przede
wszystkim w celu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej31.
Treść art. 165 ust. 1 Konstytucji w pewien sposób ogranicza możliwość
tworzenia regulacji ustawowych, które nie powinny ingerować w sferę
władztwa majątkowego jednostek samorządu terytorialnego, gdyż oznaczałoby to nie tylko naruszenie przysługujących tym jednostkom praw,
ale byłoby jednocześnie ograniczeniem konstytucyjnego zakresu ich samodzielności32. Zakres ochrony własności komunalnej stanowi gwarancję
nie tylko samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, ale także ich
odrębnej od państwa osobowości prawnej33, a ponadto odgrywa szczególM. Stańko, op. cit., s. 17.
P. Uziębło, op. cit., s. 23.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
J. Jagoda, op. cit., s. 145.
33
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2000 r., sygn. K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87.
27
28
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ną, konstytucyjną rolę, służąc realizacji zadań ciążących na jednostkach
samorządu terytorialnego (w szczególności gminach) z mocy prawa34. Wynika to z faktu, że „własność komunalna nie została przyznana jednostkom samorządu terytorialnego dla ich dowolnego użytku, lecz z przeznaczeniem na realizację celów publicznych, w szczególności dla zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty”35. W konsekwencji pozycja jednostek samorządu terytorialnego różni się od sytuacji podmiotów prywatnoprawnych jako podmiotów prawa własności36. Samorząd terytorialny, jak wynika z art. 163 Konstytucji, „wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
Przepis ten tworzy domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego
do wykonywania zadań publicznych37. Jednostki samorządu terytorialnego
wykonują te zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność38.
Realizacja przez gminę przysługujących jej w stosunku do mienia komunalnego uprawnień nie może być nastawiona na osiąganie celów komercyjnych, lecz służyć ma wyłącznie wykonywaniu zadań publicznych, zaś „gmina
nie powinna prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej”39. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego zarząd mieniem jednostek samorządu terytorialnego
ma służyć ułatwieniu osiągania celów publicznych oraz sprzyjać realizacji zadań publicznych40. Jak natomiast stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 kwietnia 2000 r., K 8/9841, „[w]ykonywaniu tych zadań służą zarówno
te składniki majątku, które są konieczne do funkcjonowania organów gminy
i zakładów świadczących usługi publiczne, jak i ta część majątku, z którego
dochody gmina przeznacza na finansowanie zadań własnych”.
Mienie jednostek samorządu terytorialnego jest więc własnością publiczną i wykorzystywane powinno być tylko dla dobra wspólnego42. Z tego
względu ustawodawca może ograniczać prawo własności jednostek samorządu terytorialnego w większym stopniu niż w przypadku innych podmiotów, jednak także i w tym przypadku powinien przestrzegać zasady proJ. Jagoda, op. cit., s. 145.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r., sygn. K 9/08, OTK ZU 2010, nr 1A, poz. 4.
36
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 2003 r., sygn. K 37/02, OTK ZU 2003 nr 9A,
poz. 96.
37
M. Stańko, op. cit., s. 17.
38
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2002 r., sygn. K 39/00, OTK ZU 2002, 1A, poz. 4.
39
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 1995 r., sygn. K 4/95, OTK ZU 1995,
poz. 31.
40
Ibidem.
41
OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87.
42
B. Banaszak, op. cit., s. 841.
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porcjonalności. Za taką ingerencję uważa się ustawę z 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej43. Ingerencja w prawo własności samorządu
terytorialnego nie może jednak być nadmierna, gdyż nieusprawiedliwione
względami interesu publicznego wpływanie na uprawnienia własnościowe tych jednostek prowadziłoby do naruszenia wynikających z przepisów
konstytucyjnych zasad ochrony praw słusznie nabytych i proporcjonalności oraz zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa44.
Własność komunalną cechuje ścisły związek z zadaniami pełnionymi
przez jednostki samorządu terytorialnego i służyć ma ona realizacji tychże
zadań45. Wykorzystywanie, dysponowanie oraz zbywanie poszczególnych
składników majątku jednostek samorządu powinno służyć właśnie temu
celowi. Te ograniczenia prawa własności wynikają wprost z istoty własności komunalnej, co różni je zasadniczo od innych rodzajów własności
wyszczególnionych w Konstytucji46.
Mienie komunalne nie jest więc pojęciem abstrakcyjnym, lecz ściśle
związanym z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie – charakter tych zadań i sposób
ich wykonywania przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego ma
bezpośredni wpływ na jej uprawnienia i obowiązki względem tego mienia47. Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada
2003 r., K 37/0248, „[w]łasność komunalna musi być przede wszystkim
postrzegana jako instrument realizacji zadań publicznych i ochrony interesów zbiorowych społeczności lokalnej”, zaś „ocena możliwości realizacji
zadań publicznych wymaga uwzględnienia własności i praw majątkowych
pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego”.
Podsumowanie
Konstytucja przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego osobowość prawną, prawo własności i inne prawa majątkowe oraz gwarantuje
ochronę ich samodzielności. Samorząd terytorialny może mieć możliwość samodzielnego funkcjonowania i realizowania potrzeb społeczności
lokalnych tylko wtedy, gdy dysponować będzie należącym do niego majątkiem49. Poza konstytucyjną gwarancją prawa własności musi mieć więc
Dz.U. z 2017 r., poz. 827.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2002 r., sygn. K 39/00, OTK ZU 2002, 1A, poz. 4.
45
P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
46
Ibidem.
47
M. Stańko, op. cit., s. 23.
48
OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 96.
49
S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003, s. 137–138.
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także rzeczywistą możliwość nabycia mienia i dysponowania nim, co zapewniają regulacje ustawowe50. Prawo własności przysługujące jednostkom
samorządu terytorialnego jest ważną wartością konstytucyjną, która powinna być chroniona przed nadmierną ingerencją ustawodawcy w zakresie nie
mniejszym niż własność Skarbu Państwa51. Własność komunalna nie została
jednak przyznana jednostkom samorządu terytorialnego dla ich dowolnego
użytku, ale po to, by mogły one realizować cele publiczne, co można uznać
za pewnego rodzaju ograniczenie prawa własności jednostek samorządu terytorialnego, jednak w pełni uzasadnione funkcją tego mienia.
Podmiotowość prawna oraz majątek jest podstawą funkcjonowania
każdego samorządu terytorialnego, zaś samodzielność samorządu przy
wykonywaniu zadań, które zostały mu powierzone, jest wartością państwa
demokratycznego52 i przejawem konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej. Jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny, „istnienie
własności komunalnej jest samo w sobie funkcją samorządu terytorialnego, który po to, by stać się skutecznym narzędziem decentralizacji władzy
politycznej, musi mieć wsparcie w decentralizacji władzy gospodarczej”53.

Summary

Local government performs its public services using its material resources. Pursuant
to the Constitution, it possesses legal personality; it has rights of ownership and other
property rights. Apart from the constitutional provisions, statutory regulations safeguard
its right of ownership enabling local government property acquisition and disposition.
Municipal assets are granted to local government for performing its public services and
they allow for applying the principle of administrative decentralization in practice.
Keywords: municipal assets, right of ownership, independence of local governments

Ibidem.
A. Kustra, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane problemy, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 222.
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Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 1996 r., sygn. K 27/95, OTK ZU 1996,
nr 6, poz. 50.
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Ibidem.
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Wybrane zagadnienia ustroju metropolii
w Polsce
Selected aspects of the metropolitan structure in Poland

W czasie samorządowej reformy ustrojowej z lat 90. XX w. zdecydowano się na wprowadzenie w Polsce trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, który z wyjątkiem ustroju miasta stołecznego
oraz miast na prawach powiatu jest jednolity na obszarze całego kraju.
Nie utworzono wówczas jednostek terytorialnych, których zadaniem byłoby zarządzanie sprawami obszarów metropolitalnych. W związku z tym
obecnie samorządy w tym właśnie obszarze doświadczają trudności związanych m.in. z nadmierną konkurencją gmin i występowaniem „efektu
gapowicza”1. Potrzeby mieszkańców metropolii są obecnie zaspokajane
poprzez rozmaite formy dobrowolnej współpracy jednostek samorządu
terytorialnego (porozumienia w sprawie przekazania do wykonania zadania publicznego, związki międzygminne), ale jak wskazują samorządy, formy te są nieskuteczne2. Dlatego od kilkunastu lat w Polsce toczy się debata
nad instytucjonalizacją metropolii.
Punktem wyjścia w rozważaniach dotyczących ustroju metropolii należy uczynić przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ustrojodawca nie określił w żadnym przepisie kompletnej struktury samorządu terytorialnego. Równocześnie art. 164 ust. 1 Konstytucji statuuje, że
podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, a zgodnie
z ust. 2 przywołanego artykułu inne jednostki samorządu regionalnego
1
Efekt gapowicza jest pojęciem wywodzącym się z teorii ekonomii i w odniesieniu do przywołanego tematu oznaczać będzie sytuację, w której osoby niebędące mieszkańcami danej jednostki
samorządu terytorialnego w sposób intensywny korzystają z usług publicznych oferowanych przez
tę jednostkę finansowanych lub współfiansowanych z środków publicznych tejże jednostki.
2
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Biała księga obszarów metropolitalnych, Warszawa 2013, s. 5 i n.
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albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Ustawodawca konstytucyjny pozostawił ustawodawcy zwykłemu określenie szczegółowej struktury samorządu terytorialnego. Warto zauważyć, że obecny trójszczeblowy
podział został ustanowiony w 1998 r., a więc już po wejściu w życie
obowiązującej Konstytucji.
Ustawodawca ma dowolność w określeniu struktury i szczebli jednostek samorządu terytorialnego, jednak nie jest ona nieograniczona. Poza
wskazanymi powyżej, najważniejsza w kontekście ustanowienia metropolii
jest regulacja art. 15 ust. 2 Konstytucji, która zobowiązuje ustawodawcę do
takiego ukształtowania zasadniczego podziału terytorialnego, aby uwzględniał on więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniał jednostkom
terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych. Szczególnie ten
drugi wymóg jest istotny przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu metropolitalnej jednostki terytorialnej, gdyż to właśnie niemożność efektywnego zaspokajania potrzeb ludności stoi u podstaw konieczności instytucjonalizacji metropolii jako jednostki terytorialnej.
Konstytucja formułuje także szereg wymogów dotyczących ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Są to w szczególności:
▪▪ podmiotowość wspólnoty samorządowej (art. 16 ust. 1),
▪▪ wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 16 ust. 2),
▪▪ posiadanie osobowości prawnej (art. 165 ust. 1),
▪▪ przymiot samodzielności oraz jej sądowa ochrona (art. 165 ust. 2),
▪▪ udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających im
zadań (art. 167 ust. 1),
▪▪ określenie źródeł dochodów jako dochodów własnych, subwencji
ogólnych oraz dotacji z budżetu państwa (art. 167 ust. 2),
▪▪ prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie (art. 168),
▪▪ wybór organu stanowiącego w drodze powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborów (art. 169 ust. 2),
▪▪ statutowe określenie ustroju wewnętrznego jednostki (art. 169 ust. 4),
▪▪ prawo wspólnoty samorządowej do decydowania o sprawach dotyczących tej wspólnoty w drodze referendum, w tym prawo odwołania organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich (art. 170),
▪▪ nadzór nad działalnością jednostki (art. 171),
▪▪ prawo zrzeszania się (art. 172).
Dalsze rozważania na temat ustroju metropolii będą prowadzone
w świetle powyższych przepisów konstytucyjnych. Szczególny nacisk zo-
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stanie położony na omówienie ustawy z 9 października 2015 r. o związkach
metropolitalnych3 (dalej: u.z.m.) oraz ustawy z 9 marca 2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim4 (dalej: u.m.ś.). Należy tutaj jednak zaznaczyć, że istnieją także inne przepisy, które w sposób częściowy
regulują odrębności ustroju dużych miast (rozdział 9 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym5 oraz kolejne ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy6). Ponadto w przeciągu kilkunastu lat pojawiło się
co najmniej kilka projektów ustaw regulujących ustrój i funkcjonowanie
metropolii, np. projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego (opracowany przez H. Izdebskiego), projekt ustawy o Regionalnym Związku
Komunalnym „Silesia”, projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy
jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju
regionalnego i obszarach metropolitalnych.
Pierwsza z tych ustaw weszła w życie 1 stycznia 2016 r., a utraciła moc
obowiązującą 7 kwietnia 2017 r. Mimo że nie została nigdy w praktyce
zastosowana, należy jej poświęcić sporo uwagi, ponieważ stanowiła bazę
przygotowania projektu u.m.ś. i rozważania te w znacznej części zachowują aktualność pod reżimem u.m.ś. Projekt u.z.m. jeszcze jako projekt
ustawy o powiecie metropolitalnym został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów związanych z regionem śląskim w 2013 r., chociaż intensywne
prace nad nim rozpoczęły się dopiero pod koniec kadencji parlamentarnej. Projekt spotkał się z nieprzychylnymi uwagami ze strony Związku
Powiatów Polskich7, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej8,
Związku Gmin Województwa Lubelskiego9 oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizacji Samorządowych10. Pomimo nieprzychylnych stanowisk został on uchwalony.
Dz.U. poz. 1890.
Dz.U. poz. 730.
5
Dz.U. z 2017 r. poz. 1868.
6
Ustawa z 18 maja 1990 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. nr 34, poz. 200, ustawa
z 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. nr 48, poz. 195, ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. z 2015 r., poz. 1438.
7
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/35B53A68496C1E19C1257E73003B23A2/%24File/2107-001.pdf (7.05.2017).
8
http://zwrp.pl/pl/o-zwrp/organy/zarzad/stanowiska-zarzadu/9912-szzwrp10092015.html
(7.05.2017).
9
www.portalsamorzadowy.pl/plikiu/72520.html (7.05.2017).
10
http://www.zgl.pl/images/pliki2015/opos_wwa25092015/stanowisko_UzwMetropol.pdf
(7.05.2017).
3
4
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Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 u.z.m. związek metropolitalny stanowił zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych
na danym obszarze metropolitalnym. Już na wstępie należy zaznaczyć,
że pomimo takiego brzmienia przepisu ustawy związek metropolitalny
w istocie nie był zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego, ale
ułomną jednostką samorządu terytorialnego. Pojęcie to należy odnosić do
jednostki terytorialnej, powołanej w drodze decyzji lub aktu wydanego
przez organy władzy publicznej szczebla krajowego, która z mocy samego prawa powołana jest do wykonywania zadań zaspokajających potrzeby
ludności na określonym obszarze. Równocześnie jest ona niezależna od
władz państwowych i nie stanowi elementu terenowej administracji rządowej. Ułomność takiej jednostki polega na tym, że sposób ukształtowania
jej ustroju nie odpowiada konstytucyjnym przymiotom ustroju jednostki
samorządu terytorialnego.
Ustawa wyposażała związek w osobowość prawną (art. 2 ust. 2 u.z.m.).
Związek posiadał także przymiot samodzielności, która podlegała ochronie sądowej (art. 2 ust. 3 u.z.m.). Osobowość prawną posiadają także związki
międzygminne, związki powiatowe oraz związki powiatowo-gminne, jednak
samodzielność i jej sądowa ochrona charakterystyczne są dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich zrzeszeń.
Procedura utworzenia związku metropolitalnego w myśl przepisów
u.z.m. była kilkuetapowa. W pierwszym Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzyła obszar metropolitalny poprzez wskazanie gmin wchodzących w jego skład. Przez obszar metropolitalny należało rozumieć
spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się
istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców (art. 5 u.z.m.). W kolejnym etapie na obszarze metropolitalnym mógł
powstać związek. Jego utworzenie mogło wynikać z inicjatywy Rady Ministrów, odpowiedni wniosek mogła też przedstawić rada gminy położonej
na obszarze metropolitalnym. W drugim przypadku tryb postępowania
w tej sprawie powinno było regulować rozporządzenie Rady Ministrów,
wydane na podstawie art. 6 ust. 3 u.z.m. Przy niewydaniu stosownego rozporządzenia rady gmin nie miały możliwości składania wniosków. W następnym stadium procedury Rada Ministrów zasięgała opinii rad gmin
położonych na obszarze metropolitalnym, rad powiatów, na obszarze których leżała co najmniej jedna gmina wchodząca w skład związku metropolitalnego, sejmiku województwa oraz wojewody, przy czym na obszarach
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gmin konieczne było przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Podmioty te winny były wyrazić opinię w terminie 3 miesięcy od daty zwrócenia
się o nią, w przeciwnym przypadku wymóg zasięgnięcia opinii uznawano za
spełniony. Wydanie rozporządzenia tworzącego związek metropolitalny wymagało pozytywnej opinii co najmniej 70% rad miast na prawach powiatu,
co najmniej 70% rad pozostałych gmin położonych na obszarze metropolitalnym oraz co najmniej 50% rad powiatów, na których obszarze położona
była co najmniej jedna gmina wchodząca w skład obszaru metropolitalnego.
Procedurę kończyło wydanie stosownego rozporządzenia do 30 kwietnia
danego roku. Wchodziło ono w życie 1 lipca roku, w którym zostało wydane, z tym że związek metropolitalny uzyskiwanie dochodów i realizację
zadań rozpoczynał z 1 stycznia roku następującego.
Na tle powyższej procedury tworzenia związku należy poczynić kilka
uwag. Pierwsza z nich dotyczy faktu, że utworzenie związku metropolitalnego wymagało pozytywnej opinii tylko określonego procentu jednostek
samorządu terytorialnego, które miały wejść w jego skład. Oznaczało to, że
jakaś jednostka samorządu terytorialnego mogła wejść w skład związku pomimo swojej negatywnej opinii. Stało to w rażącej sprzeczności z definicją
z art. 1 ust. 1 u.z.m., uznającym, że mieliśmy do czynienia ze zrzeszeniem
jednostek samorządu terytorialnego. W istocie jednostki samorządu winny
zrzeszać się na zasadzie dobrowolności, nie mogą zostać do tego zmuszone.
Co więcej, rozwiązanie takie naruszało konstytucyjną zasadę samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ pozytywna opinia określonej części jednostek samorządu wystarczała, aby włączyć w skład związku
inną jednostkę samorządu i na odwrót – brak zgody odpowiedniej liczby
jednostek nie pozwalał pozostałym na wejście w skład związku metropolitalnego. Po drugie, ustawa różnicowała pozycję miast na prawach powiatu
i pozostałych gmin. W praktyce oznaczało to, że dla wielu obszarów, które
spełniały przesłanki uznania ich za obszary metropolitalne (np. Krakowa,
Łodzi, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy i Torunia) miasto na prawach powiatu mogło zablokować powstanie związku metropolitalnego. Różnicowanie pozycji gmin nie znajdowało uzasadnienia, a mogło stanowić również
naruszenie zasad konstytucyjnych. Istotne niedopatrzenie ustawodawcy stanowił brak przepisów dotyczących zmian granic związku metropolitalnego,
ewentualnego dołączenia lub wystąpienia z niego jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa w tym zakresie nie odsyłała do żadnego z innych aktów
normatywnych (w szczególności nie nakazała odpowiedniego stosowania
przepisów dotyczących związków międzygminnych lub związków powiatowo-gminnych). Kierując się normą z art. 1 ust. 1 u.z.m. wskazującą, że
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związek metropolitalny miałby być zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego, jednostka taka winna była mieć możliwość dołączenia lub
wystąpienia z niego. Z braku odpowiednich regulacji na poziomie ustawowym materia ta powinna być uregulowana w statucie związku. Należy jednak zaznaczyć, że dołączenie lub wystąpienie ze związku wymagałoby podjęcia uchwały przez odpowiednią radę. Uchwała ta stanowiłaby
akt prawa miejscowego. W takim jednak przypadku owa uchwała stałaby
w sprzeczności z treścią rozporządzenia tworzącego obszar metropolitalny
lub rozporządzenia tworzącego związek metropolitalny. Rodzi to bardzo
poważne konsekwencje co do ważności takiego aktu, zwłaszcza że wzajemna pozycja rozporządzenia i aktu prawa miejscowego jest niejednoznaczna. Idąc dalej, gdyby do związku chciała dołączyć gmina z powiatu
nienależącego do związku metropolitalnego, zgodnie z brzmieniem normy z art. 1 ust. 2 pkt 2 u.z.m do związku musiałby dołączyć także powiat.
Nie wiadomo jednak, jak należałoby postąpić w danym przypadku – czy
wystarczająca winna być wola gminy w tym zakresie, czy konieczna jest
także zgoda powiatu na dołączenie do związku. Niezależnie od wybranego wariantu rozwiązanie takie w oczywisty sposób naruszało konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawodawca w art. 4. ust. 1 pkt 1 przyznał Radzie Ministrów kompetencję do tworzenia obszarów metropolitalnych. Równocześnie ustawa
nie stanowiła, czym miałby być ów obszar metropolitalny, pozostając przy
określeniu, że jego granice ustalane były na potrzeby tworzenia związków
metropolitalnych. Zgodnie z przepisami u.z.m. związek metropolitalny
tworzony był na obszarze metropolitalnym, przy czym brak było regulacji,
czy związek winien był obejmować cały obszar metropolitalny albo czy na
danym obszarze metropolitalnym możliwe było powołanie więcej niż jednego związku metropolitalnego. Z treści przepisów można wnioskować, że
intencją prawodawcy było powołanie jednego związku metropolitalnego
dla całego obszaru, ale nie dał on temu dostatecznego wyrazu w brzmieniu przepisów szczegółowych. Gdyby przyjąć, że Rada Ministrów mogła
powołać związek obejmujący tylko część obszaru metropolitalnego, nadal
niezbędne byłoby zasięgnięcie opinii wszystkich gmin położonych na tym
obszarze oraz powiatów, z terenu których co najmniej jedna gmina położona była na obszarze metropolitalnym. Wynika to z brzmienia przepisów
art. 7 ust. 1 pkt 1–2 u.z.m. Nadto ustawodawca nie wskazał, czy w przypadku późniejszych zmian granic związku metropolitalnego niezbędna byłaby najpierw zmiana granic obszaru metropolitalnego. Tak daleko idące
błędy przy określaniu ustroju związku metropolitalnego należy uznać za
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niedające się pogodzić z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej zasadą dostatecznej określoności przepisów prawa.
Władzami związku metropolitalnego były jego zgromadzenie oraz zarząd.
Zgromadzenie związku metropolitalnego pełniło funkcje organu stanowiącego i kontrolnego. W jego skład wchodziło po dwóch przedstawicieli każdej
z gmin i powiatów z obszaru związku. Byli to odpowiednio wójt, burmistrz,
prezydent miasta albo starosta oraz jeden przedstawiciel rady gminy albo rady
powiatu, wybrany spośród radnych tychże. O ile przepis szczególny nie stanowił inaczej, głosowanie w zgromadzeniu odbywało się na zasadzie podwójnej
większości głosów, tj. za przyjęciem danego rozwiązania musiała głosować
większość jednostek samorządu terytorialnego oraz taka liczba gmin, że ich
mieszkańcy stanowili większość ludności zamieszkałej na obszarze metropolitalnym. Tutaj znów uwidacznia się niekonsekwencja ustawodawcy i problemy
z obszarem metropolitalnym, o których mowa była powyżej, gdyż głosowanie
stałoby się znacznie bardziej skomplikowane, gdyby okazało się, że związek
nie obejmuje całości obszaru metropolitalnego.
Podwójna reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w zgromadzeniu związku wymuszała ustalenie zasad głosowania przez te jednostki. Ustawodawca uczynił to w art. 24 ust. 3 u.z.m. Zgodnie z brzmieniem
tego przepisu jeśli w głosowaniu brał udział tylko jeden delegat z danej
jednostki – dana gmina albo powiat głosowały zgodnie z rozstrzygnięciem
tego delegata. Jeżeli zaś obaj delegaci braliby udział w głosowaniu, to aby
jednostka oddała swój głos za danym rozstrzygnięciem, obaj musieliby zagłosować tak samo – w przeciwnym przypadku należało uznać, że w określonym głosowaniu jednostka samorządu wstrzymała się od głosu. O ile
takie zasady interpretacji należy uznać za przejrzyste, mogłyby rodzić one
poważne problemy praktyczne. W gminach od 2002 r. organ wykonawczy
wybierany jest w wyborach bezpośrednich, a więc prawdopodobne było
zaistnienie sytuacji, w której wójt oraz większość w radzie (która wybierała
delegata) miały różne preferencje odnośnie do polityki lokalnej. Mogło to
przełożyć się na wynik głosowania w zgromadzeniu związku.
Organem wykonawczym związku był zarząd. Składał się on z trzech
osób. Przewodniczący zarządu wybierany był przez zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym (wyjątek od zasady podwójnej większości). Nie uregulowano w u.z.m. sposobu wyboru
członków zarządu. Należało więc w tym zakresie odwołać się, zgodnie
z dyspozycją normy wyrażonej w art. 37 u.z.m., do odpowiednich przepisów dotyczących zarządu województwa. Zadania zarządu były typowymi
zadaniami organu wykonawczego.
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Przy ustalaniu zakresu zadań należało w pierwszej kolejności odwołać się
do zasady pomocniczości wyrażonej w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Potrzeba utworzenia związków metropolitalnych opiera
się bowiem na konstatacji, że w ramach istniejącego podziału terytorialnego
na gminy, powiaty i województwa pewne potrzeby ludności nie mogą być
w sposób efektywny zaspokojone. Konieczne jest tutaj ustalenie, o które
z potrzeb chodzi. Biała księga obszarów metropolitalnych wskazuje m.in. na
transport publiczny oraz planowanie przestrzenne11. Znalazło to odzwierciedlenie w katalogu zadań związku metropolitalnego. Do jego zadań należały, oprócz wskazanych powyżej, także rozwój obszaru związku, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze
związku oraz promocja obszaru metropolitalnego. Zadania te związek
wykonywał w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ile także
związki międzygminne, powiatowe i powiatowo-gminne wykonują zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, o tyle jednak
nie posiadają ustawowego katalogu takich zadań. To znów wskazuje, że
w przypadku związku metropolitalnego trudno mówić o tym, aby był tylko
zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Związek metropolitalny
może realizować także zadania publiczne z zakresu działania gminy, powiatu
lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań. Jeśli
uznalibyśmy związek metropolitalny za jednostkę samorządu terytorialnego,
to przekazanie mu zadań należących do zakresu działania gminy lub powiatu
stanowiło naruszenie zasady pomocniczości. Zgodnie z nią bowiem zadania
winny być wykonywane na szczeblu jak najbliższym mieszkańcom. Możliwe jest zatem przekazanie do wykonywania zadania publicznego niższemu
szczeblowi samorządu, ale już nie wyższemu.
Wraz z wykonywaniem zadań publicznych konieczne było przyznanie
w tym celu odpowiednich środków finansowych. U.z.m. robił to poprzez
zmianę przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego12. W odniesieniu do związków międzygminnych,
powiatowych i powiatowo-gminnych podstawowym źródłem finansowania działalności tychże są składki członkowskie płacone przez samorządy.
Związki metropolitalne natomiast posiadały dochody własne z podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5% wpływów z tytułu
tego podatku od osób zamieszkałych na obszarze związku. Ponadto gminy są zobowiązane wnosić na rzecz związku składki w wysokości określonej jako iloczyn 0,04 i wielkości udziału gminy we wpływach z podatku
11
12

https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/BK.pdf (10.05.2017), s. 5.
Dz.U. z 2016 r., poz. 198, poz. 1609, poz. 1985 oraz z 2017 r., poz. 730.
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dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowo źródła dochodów związku regulowały przepisy rozdziału 7a przywołanej powyżej ustawy.
Ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 u.z.m. związek metropolitalny jako
zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego. W świetle przytoczonej powyżej analizy przepisów ustawy trudno jednak nie uznać, że ustrój związku,
określony przepisami ustawy, nie odpowiadał zrzeszeniu jednostek samorządu terytorialnego. Przeciwnie – pomimo definicji zawartej w art. 1 ust. 1
u.z.m. ustawodawca w przepisach szczególnych kształtował związek jako
ułomną jednostkę samorządu terytorialnego. W doktrynie pojawiły się głosy, że związek metropolitalny stanowił obligatoryjne zrzeszenie jednostek
samorządu terytorialnego13. Taki pogląd jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz
narusza ich prawo do zrzeszania się. Jak wskazuje H. Izdebski: „Jednocześnie art. 172 ust. 1 Konstytucji rozstrzyga, iż zrzeszanie się jednostek samorządu terytorialnego jest ich prawem, w konsekwencji w literaturze prawa
samorządu terytorialnego przyjmuje się pogląd, że nie można wprowadzać
ustawą obligatoryjnych zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego, jak
i innych form współdziałania komunalnego”14.
Za uznaniem związku metropolitalnego w kształcie nadanym mu przepisami u.z.m. za jednostkę samorządu terytorialnego przemawia kilka
faktów. Po pierwsze, związek metropolitalny powstawał w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a nie z samej tylko woli zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Oznaczało to, że gminy i powiaty nawet
wówczas, kiedy chciały, nie mogły utworzyć związku metropolitalnego bez
działania ze strony Rady Ministrów. Nadto, o ile przepisy u.z.m. wymagały
uzyskania pozytywnej opinii rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu i pozostałych gmin oraz co najmniej 50% powiatów, możliwa była
sytuacja, w której dana jednostka samorządu zostałaby włączona w skład
związku metropolitalnego wbrew swojej woli.
Po drugie, u.z.m. określał katalog zadań własnych związku metropolitalnego. Jest to charakterystyczne raczej dla jednostek samorządu terytorialnego niż dla ich zrzeszeń. Do istoty samorządu terytorialnego należy
bowiem to, że stanowi on instytucjonalizację wspólnoty samorządowej.
Poprzez nią mieszkańcy zaspokajają swoje potrzeby, których nie są w stanie zaspokoić samodzielnie. Powierzenie zadań zrzeszeniom jednostek
13
Por. K. Borówka, J. Szlachetko, Związek metropolitalny, w: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, red. R. Gajewski, J. Szlachetko, Gdańsk
2016, s. 105 i n.
14
Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014, s. 102 i 396, za:
I. Zachariasz, Koncepcja utworzenia powiatów metropolitalnych, Kraków 2014, s. 7.
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samorządu terytorialnego następuje w drodze samodzielnej decyzji gmin
czy powiatów, kierujących się różnymi motywami (np. efektywności wykonywanych zadań). W przypadku u.z.m. mamy jednak do czynienia ze
wskazaniem konkretnego katalogu zadań, jakie związek metropolitalny
miał wykonywać. Oznaczało to, że był on traktowany jako jednostka samorządu terytorialnego, ponieważ w przeciwnym przypadku jego powołanie należałoby uznać za bezcelowe.
Związek metropolitalny wyposażono w przymiot samodzielności i jej
sądową ochronę. Stanowiło to bardzo silną gwarancję ze strony państwa,
której pozbawione są związki międzygminne, związki powiatowe i związki powiatowo-gminne. Kształtowanie ustroju tychże wymaga także woli
wszystkich członków związków. Wykonanie zmian statutu takiego związku
może zostać wstrzymane sprzeciwem ze strony rady jednostki samorządu
terytorialnego. Nadto, można do niego przystępować i z niego występować.
Brzmienie niektórych przepisów u.z.m. zdawało się wprost wskazywać
na charakter związku metropolitalnego jako jednostki samorządu terytorialnego, a nie zrzeszenia jednostek. Art. 55 u.z.m., który dokonał zmiany
w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o opłatach lokalnych, miał
następujące brzmienie: „nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym […] urzędów związków metropolitalnych”. Źródła dochodów związków metropolitalnych
były uregulowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przepisy dotyczące zasady nadzoru nad działalnością
związku oraz wykonywania prawa zrzeszania się (które też jest właściwe
jednostkom samorządu, a nie ich zrzeszeniom) brzmiały tak, jak odpowiednie przepisy w ustrojowych ustawach samorządowych.
Przeciw tezie, że związek metropolitalny stanowi jednostkę samorządu
terytorialnego, można wysunąć bardzo poważny argument. Organ stanowiący związku metropolitalnego nie pochodził z wyborów powszechnych,
tak jak organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli, ale składał się z przedstawicieli gmin i powiatów wchodzących
w skład związku. Jednak, jak wskazano wcześniej, związek metropolitalny
w kształcie nadanym mu przez u.z.m. należało uznać za ułomną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku ustroju związku pominięto
lub w sposób niezgodny z konstytucyjnym modelem samorządu terytorialnego ukształtowano wiele instytucji związku, a pochodzenie organu
stanowiącego nie z wyborów powszechnych, ale poprzez reprezentację
gmin i powiatów było jednym z tych elementów. U.z.m. pomijał także
podmiotowość wspólnoty samorządowej i nie przyznawał mieszkańcom

Wybrane zagadnienia ustroju metropolii w Polsce

155

prawa decydowania o sprawach związku w drodze referendum. Wydaje
się, że ustawodawca za wszelką cenę chciał uniknąć uznania związku metropolitalnego za jednostkę samorządu terytorialnego, ale nie zrobił tego
w sposób skuteczny. Skutkowało to powstaniem bytu samorządowego
o wskazanych powyżej ułomnościach. Nie bez wpływu na to pozostaje
z pewnością fakt, że pierwotny projekt ustawy przewidywał powołanie
powiatu metropolitalnego jako jednego z rodzajów powiatów, obok tzw.
powiatów ziemskich i grodzkich. W toku prac legislacyjnych w sejmowych
komisjach Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także specjalnie wyłonionej podkomisji, ustawa przeszła znaczące zmiany.
Ustawa o związkach metropolitalnych pomimo wejścia w życie nigdy nie
została zastosowana. Zamiast tego w wyniku wejścia w życie u.m.ś. utraciła
moc obowiązującą 7 kwietnia 2017 r. Celem uchwalenia u.m.ś. miało być
usunięcie wad u.z.m. Śląska ustawa metropolitalna została przygotowana
jako projekt rządowy, w oparciu o regulacje u.z.m., w związku z tym duża
część rozważań poczynionych powyżej jest również aktualna w odniesieniu
do ustroju związku metropolitalnego w województwie śląskim. Ustrój śląskiej metropolii zostanie scharakteryzowany poprzez wskazanie różnic między nim a ustrojem metropolii pod reżimem u.z.m.
Podstawowa różnica wyraża się w zakresach zastosowania obu wskazanych ustaw. Celem u.z.m. było stworzenie uniwersalnego ustroju metropolii,
który będzie mógł zostać zastosowany do wszystkich utworzonych w Polsce
związków metropolitalnych. Dla odmiany u.m.ś. tworzy regulację partykularną, wyłącznie dla obszaru metropolitalnego Górnego Śląska i Zagłębia.
Samo w sobie należy to zjawisko ocenić krytycznie.
Śląska ustawa metropolitalna w rzeczywistości usuwa szereg usterek,
jakimi cechowała się metropolia w reżimie u.z.m. Przede wszystkim u.m.ś.
nie posługuje się problematycznym rozróżnieniem na obszar metropolitalny i obszar związku metropolitalnego, w ogóle nie stosując pierwszego z tych pojęć. Rozdział dotyczący tworzenia związku metropolitalnego
został uzupełniony o przepisy dotyczące ustalania i zmiany granic tego
związku. Ponadto to Rada Ministrów ustala w rozporządzeniu siedzibę
związku (u.z.m. w ogóle pomijała tę kwestię, mimo że wojewoda przekazywał na potrzeby związku nieruchomość na siedzibę urzędu metropolitalnego). W skład związku metropolitalnego wchodzą wyłącznie gminy,
a nie gminy i powiaty. Ich pozycja w procesie tworzenia związku nie ulega
zróżnicowaniu ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu. W skład zgromadzenia wchodzi po jednym przedstawicielu każdej
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z gmin, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez
niego wskazana. Zarząd związku składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego. Wybierane są w głosowaniu tajnym, ale z zachowaniem wymogu uzyskania podwójnej większości.
Związek metropolitalny w województwie śląskim powstaje w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów, wydawanego na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej, który swój wniosek przygotowuje
w oparciu o wniosek Rady Miasta Katowic o powołanie związku metropolitalnego. Tak skomplikowana konstrukcja jest niezrozumiała. Skoro wolą
ustawodawcy było powołanie związku metropolitalnego w województwie
śląskim (w przeciwnym przypadku nie uchwaliłby ustawy), to nie ma powodów, aby wprost w przepisach ustawy nie ustanowił, że „tworzy się związek
metropolitalny w województwie śląskim”, pozostawiając Radzie Ministrów
kompetencję do określenia jego granic, nazwy oraz siedziby władz związku.
Rozporządzenie takie wydawane jest do 30 czerwca, wchodzi w życie 1 lipca danego roku, z tym że związek rozpoczyna wykonywanie swoich zadań
od 1 stycznia roku następującego. Do powołania związku metropolitalnego konieczna jest pozytywna opinia 70% gmin, które mają wejść w jego
skład. Otwarte pozostaje pytanie, czy gdyby więcej niż 30% gmin wyraziło
negatywną opinię w tym przedmiocie, to Rada Ministrów mogłaby powołać związek metropolitalny, pomijając część gmin, które wyraziły negatywną opinię o ich wejściu w skład związku metropolitalnego. Zmiana granic
związku następuje w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego
na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej, przygotowany
w oparciu o wniosek zgromadzenia związku metropolitalnego. Do ich przeprowadzenia konieczna jest pozytywna opinia zgromadzenia i, jeśli w wyniku zmian w skład związku mają wejść nowe gminy, tychże gmin. Poza
tym opinię swoją wyrażają także śląski sejmik województwa oraz wojewoda
śląski. Zmiana granic związku następuje 1 stycznia.
Zakres zadań związku metropolitalnego w u.m.ś. jest analogiczny do
określonego przepisami u.z.m. Związek metropolitalny wykonuje zadania
związane z planowaniem przestrzennym, transportem publicznym, ustalaniem przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku oraz promocji związku i jego obszaru. Zadania te określone są jako zadania własne związku,
które wykonywane są przez niego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W tym celu uzyskuje on dochody, których źródła określa
art. 51 i n. u.m.ś. Ustawa równocześnie uchyla przepisy ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego dotyczące dochodów związków metro-
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politalnych. Zgodnie z przepisami u.m.ś. podstawowymi źródłami dochodów
związku są udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na obszarze związku w wysokości 5% oraz składki od gmin
w wysokości 0,005 udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych. Ponadto związek uzyskuje dochody z własnego majątku,
swoich jednostek i zakładów budżetowych oraz inne dochody.
Śląski związek metropolitalny nadal, zgodnie z definicją, ma być zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 1 u.m.ś.). Przysługuje mu przymiot samodzielności i sądowa jego ochrona, powstaje w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów, gmina może wejść w jego skład pomimo
swojej negatywnej opinii, ma on określony katalog zadań własnych, posiada własne źródła dochodów, przysługuje mu prawo zrzeszania się. Różnice
w ustroju związku metropolitalnego w województwie śląskim oraz przewidzianego przepisami u.z.m., chociaż usuwają mankamenty poprzedniej
ustawy, które czyniłyby ją bardzo trudną w stosowaniu, nie dotykają istoty
ustroju związku metropolitalnego. Nadal pozostaje on ułomną jednostką samorządu terytorialnego, której ustrój ukształtowany jest w sposób nieodpowiadający konstytucyjnemu reżimowi ustroju jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tak poważnymi wątpliwościami należałoby skierować
tę ustawę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie zgodności
z Konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
Kolejne projekty ustaw metropolitalnych, z wyjątkiem projektu przygotowanego przez H. Izdebskiego w 2005 r., próbują ukształtować ustrój
związku metropolitalnego w taki sposób, aby nie dokonywać zmian w zasadniczym trójstopniowym podziale terytorialnym państwa. Powstają zatem projekty, które albo dążą do zarządzania obszarami metropolitalnymi
w oparciu o dobrowolną współpracę gmin (której zinstytucjonalizowane
formy istnieją już dzisiaj i nie wymagają interwencji ustawodawcy), albo
kształtują je jako ułomne jednostki samorządu terytorialnego (jak wskazane
w artykule). Rozwiązania oparte o dobrowolną współpracę pozostają nieskuteczne i nie rozwiązują problemów obszarów metropolitalnych. Równocześnie funkcjonowanie tych drugich, które naruszają konstytucyjne zasady
ustrojowe dotyczące samorządu terytorialnego, jest mocno wątpliwe w demokratycznym państwie prawnym. W związku z tym należy spodziewać
się dalszych zmian w ustroju metropolitalnym w najbliższych latach.
W świetle powyższych rozważań okazuje się, że pominięcie jednostki
samorządowej na szczeblu metropolitalnym było istotnym niedopatrzeniem reformy samorządowej lat 90. XX w. Dążyła ona do zachowania
jednolitej struktury samorządu na obszarze całego kraju. Wydaje się dzi-
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siaj, że skuteczne rozwiązanie problemu ustroju metropolii wymaga zmian
w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Postulowana regulacja
mogłaby iść w stronę wyróżnienia spośród gmin tych o charakterze metropolitalnym. Już dzisiaj z uwagi na pewne szczególne zadania wyróżnia
się gminy uzdrowiskowe i górnicze. Gminy metropolitalne różniłyby się
przede wszystkim zakresem zadań i określeniem źródeł oraz wysokości
dochodów przeznaczonych na ten cel. Jednostki o charakterze metropolitalnym funkcjonowałyby na drugim szczeblu samorządu terytorialnego
i obejmowały swoim zasięgiem gminy metropolitalne. Być może stanowić
to będzie przyczynek do szerszej dyskusji nad stanem, rolą i przyszłością
samorządu terytorialnego. Z uwagi na różnice w liczbie mieszkańców, powierzchni i kondycji finansowej poszczególnych gmin niezbędne okaże
się w przyszłości większe ich zróżnicowanie (np. wyróżnienie gmin rolniczych, gmin przemysłowych i innych), nawet jeśli w tym celu niezbędna
będzie rewizja Konstytucji, o ile pozwoli to na lepsze dopasowanie zakresu
zadań i finansów samorządów do realiów społeczności lokalnych.

Summary

The decision to create metropolitan units was the result of constant observation
of the growing difficulties in satisfying the needs of local communities in metropolitan
areas within the existing territorial division of the state. The following gives the constitutional basis for the functioning of metropolitan areas and provides an analysis of current
regulations with regard to such areas. Metropolitan units under the Metropolitan Areas
Act and the Silesian Metropolis Act are compared. The main thesis of the article points
to the incorrect formation of a metropolitan unit in the present legal state. The article
advocates making changes to the form of the metropolitan unit, including de lege ferenda
postulates in the same scope.
Keywords: metropolitan areas, local government communities
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Realizacja idei decentralizacji administracji
publicznej w zakresie jurysdykcyjnego
postępowania administracyjnego
Implementation of the idea of decentralization of public
administration within the framework of jurisdictional
administrative proceedings

Pojęcie decentralizacji, używane zarówno w nauce administracji, jak
i nauce prawa administracyjnego, określa się jako wieloznaczne1. Wynika
to z faktu posługiwania się nim w ujęciu bardzo szerokim oraz stosowania
go do różnych układów strukturalnych. W literaturze wskazuje się decentralizację jako cechę systemu organizacyjnego administracji. Dominuje na
ogół zgodny pogląd, że podstawowym przejawem decentralizacji jest samorząd terytorialny. Na przykład we francuskiej literaturze prawniczej nie
ma osobnego terminu na oznaczenie samorządu, natomiast na jego określenie stosuje się wyrażenie „la décentralisation”2. Należy jednak podkreślić,
że nie można ograniczyć pojęcia decentralizacji jedynie do tego rodzaju
samorządu, gdyż uzasadnione jest odniesienie zasady decentralizacji władzy publicznej do wielu innych podmiotów.
Szczególnie istotna dla omawianej problematyki jest definicja procesowa organu administracji publicznej, która stanowi przejaw idei decentralizacji administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym.
Problematyka pojęcia organu administracji publicznej w doktrynie postępowania administracyjnego w pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia
1
J. Korczak, Samorząd terytorialny jako przedmiot regulacji konstytucyjnych, w: S. Biernat i in., Konstytucyjne
podstawy funkcjonowania administracji publicznej, w: R. Hauser, J. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa
administracyjnego, t. II, Warszawa 2012, s. 191.
2
Ibidem, s. 195. Zob. także: A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit
administratif, Paris 1999, s. 93.
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zagadnienia rozgraniczenia jego rozumienia doktrynalnego – ustrojowego
oraz procesowego – funkcjonalnego. Procesowa koncepcja organu administracji publicznej łączy się z definicją kodeksową, zgodnie z którą pod
tym pojęciem należy rozumieć: ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione
w art. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego3. Takie ujęcie organu administracji publicznej oznacza, że definicja kodeksowa obejmuje
swym zakresem zarówno organy administracyjne, jak i podmioty wykonujące zlecone funkcje administracyjne. Należy zaznaczyć, że definicje
doktrynalne organu administracji publicznej są węższe od definicji normatywnej zawartej w k.p.a., gdyż nie obejmują swym zakresem organów
i podmiotów wykonujących zlecone funkcje administracyjne4. Na gruncie
tych przepisów przyjęto zatem koncepcję otwartej kompetencji ogólnej
organów orzekających w postępowaniu administracyjnym.
W nauce prawa administracyjnego pojęcie kompetencji używane jest często przy dokonywaniu analizy zjawisk związanych ze stosunkami ustrojowymi
między organami administrującymi, takimi jak centralizacja, dekoncentracja
czy decentralizacja5. Wydaje się, że kluczowe znaczenie dla pojęcia kompetencji ma termin dekoncentracji rozumiany jako możliwość przenoszenia
kompetencji szczególnie na organy niższego stopnia, jednak z zachowaniem
podporządkowania hierarchicznego w zakresie realizacji przekazanych kompetencji. Z kolei decentralizacja oznacza również przenoszenie kompetencji,
które są jednak realizowane bez zachowania podporządkowania hierarchicznego, w sposób samodzielny lub pod nadzorem weryfikacyjnym6.
W literaturze współegzystują pojęcia bliskoznaczne, które również
nie są jednolicie rozumiane w nauce prawa administracyjnego. Przede
wszystkim chodzi tu o pojęcia funkcjonalnie powiązane, chociażby: cel,
zadanie, właściwość, zakres działania. Można dokonać rozróżnienia pomiędzy właściwością jako kategorią postępowania administracyjnego
sensu largo a kompetencją sytuowaną na pograniczu prawa procesoweUstawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
23 ze zm., dalej: k.p.a.
4
J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Wrocław 2005, s. 47.
5
M. Matczak, Pojęcie kompetencji w ujęciu nauki prawa administracyjnego, w: Z. Duniewska i in., Instytucje
prawa administracyjnego, w: R. Hauser, J. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. I,
Warszawa 2010, s. 373.
6
Ibidem.
3
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go i materialnego. Podobny pogląd prezentuje W. Dawidowicz, który
dokonał rozróżnienia między zdolnością organu administracyjnego do
prowadzenia postępowania oraz zdolnością do wydania w tym postępowaniu decyzji administracyjnej7.
Przyjmując, że prawo stanowi system, należy uznać, że czynnikiem go
porządkującym, spajającym jego części, są pewne myśli przewodnie leżące
u podstaw tego systemu. Można je określić mianem zasad ogólnych prawa.
Zagadnienie zakresu pojęcia kompetencji organu administracji publicznej
łączy się z jedną z zasad ogólnych prawa administracyjnego, tj. zasadą
kompetencyjności8.
Kompetencje przypisane ustawowo organowi administracji publicznej należy uznać za istotę jego wyodrębnienia i podstawę wszelkiego jego działania.
Bez własnej kompetencji podmiot wyodrębniony organizacyjnie oraz działający w obrębie administracji publicznej nie może być nazywany organem ani też
zaliczany do organów administracji publicznej. Kompetencję należy rozumieć
jako zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego,
sformułowanego przez prawo obowiązku działania9. Należy to rozumieć jako
możność (uprawnienie) i jednocześnie obowiązek korzystania z określonej
formy bądź form działania należących do działań administracji. Jak zauważa
J. Zimmermann, wskazane połączenie ze sobą uprawnienia i obowiązku jest
charakterystyczne dla działania organów państwowych, w tym organów administracji publicznej10. Kompetencję organu administracji publicznej rozumianą
w powyższy sposób należy odróżnić od jego zadań, które są również określone ustawowo, ale mają bardziej ogólny charakter. Nie są związane z konkretnym działaniem bądź obowiązkiem wykonania konkretnego działania, dotyczą natomiast bardziej ogólnego celu, jaki powinien być osiągany przez organ
z wykorzystaniem do tego ogółu jego kompetencji11.
W przepisach prawa istnieje także termin właściwości organów. Według
E. Ochendowskiego można właściwie postawić znak równości między tymi
pojęciami, gdyż organ właściwy to organ, któremu przysługują kompetencje. Pojęcie kompetencji bowiem obejmuje nie tylko wskazanie zakresu
spraw, którymi organ ma się zajmować, ale jednocześnie określenie działań,
jakie organ ma prawo i obowiązek podejmować w tych sprawach12.
M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 64; W. Dawidowicz, Ogólne
postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 57–58.
8
W. Góralczyk jr, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 5.
9
J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 143.
10
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 100.
11
Ibidem.
12
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 239
7
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Zdaniem J. Zimmermanna, jeżeli realizacja kompetencji ma polegać na
rozpoznaniu i rozstrzyganiu spraw administracyjnych, a więc na stosowaniu prawa administracyjnego za pomocą wydawania aktów konkretyzujących jego normy, wówczas kompetencję tę nazywa się właściwością organu. W tym ujęciu właściwość jest procesowym i praktycznym wymiarem
kompetencji administracyjnej13.
Według M. Matczaka zastosowanie na gruncie nauki prawa administracyjnego teoretycznoprawnej koncepcji kompetencji pozwala na odróżnienie pojęcia kompetencji od takich pojęć, jak właściwość, zadania bądź
zakres działania14. Niestety relacja między pojęciem kompetencji a właściwości jest niejasna. Niekiedy pojęcia te traktowane są jako tożsame, z kolei
w innych przypadkach podkreśla się, że są to dwa różne pojęcia o odmiennej treści bądź zakres pojęcia kompetencji obejmuje pojęcie właściwości15.
W literaturze wskazuje się niejednokrotnie na odrębność wskazanych pojęć wynikającą z tego, iż właściwość oznacza warunki, od jakich uzależnione jest wykonywanie kompetencji16. W tym ujęciu właściwość ogranicza
w aspekcie rzeczowym, miejscowym, czasowym i instancyjnym korzystanie z kompetencji17. Inną możliwością argumentowania odmienności
kompetencji od właściwości jest twierdzenie, iż pojęcie właściwości jest
bardziej adekwatne w sferze działania organu polegającej na wydawaniu
decyzji administracyjnych w postępowaniu administracyjnym. Głoszący
podobny pogląd twierdzą, że właściwość stanowi kategorię prawa procesowego ujmowaną jako upoważnienie do wydawania decyzji w postępowaniu procesowym18. W literaturze wskazuje się, że organ administracji
publicznej posiadający kompetencję może nie być właściwy do prowadzenia konkretnego postępowania z racji zawartych porozumień czy też
z powodu wyłączenia od załatwienia określonej sprawy administracyjnej19.
Według J. Niczyporuka kompetencja organu administracji publicznej
za każdym razem jest ustalana przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów
właściwości, dlatego też właściwość jest pojęciem węższym od kompetencji z uwagi na wyraźnie zarysowany proceduralny charakter20.
J. Zimmermann, op. cit., s. 101.
M. Matczak, Kompetencja…, s. 208.
15
T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 48.
16
Por. W. Góralczyk jr, op. cit., s. 42.
17
Por. D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3, s. 73.
18
Ibidem, s. 75; B. Brzeziński, Kompetencje prawotwórcze rad narodowych w dziedzinie podatków i opłat,
Toruń 1989, s. 13.
19
A. Gronkiewicz, Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012, s. 139.
20
J. Niczyporuk, Kompetencja administracyjna, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska,
Lublin–Polonia” 1999, vol. XLVI, sectio G, s. 143.
13
14
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Jak zauważa M. Matczak, wskazane relacje między tymi pojęciami dowodzą, że w zależności od kontekstu pojęcie kompetencji przyjmuje inne
znaczenie. W jednym z nich może być utożsamiane z pojęciem właściwości, w drugim natomiast nie jest to możliwe21.
Zasadnicze znaczenie dla zagadnienia definicji kodeksowej organu administracji publicznej ma określenie wzajemnych relacji między prawem
procesowym a prawem materialnym i ustrojowym. Wyznaczenie powyższych relacji bez wątpienia rzutuje na dalsze rozważania i tym bardziej
należy uznać to za istotne.
Problem relacji między prawem procesowym a prawem materialnym
stanowi przedmiot zainteresowania oraz kontrowersji o dużej doniosłości
teoretycznej i praktycznej w nauce teorii prawa. Prawo procesowe w wąskim znaczeniu oznacza zbiór przepisów prawnych regulujących procedury działania organów państwowych i innych podmiotów publicznych mających kompetencje do dokonywania aktów władczych, tj. do stosowania
prawa. Przedmiotem prawa procesowego są zatem czynności procesowe
jako szczególny rodzaj czynności konwencjonalnych, różnych od czynności prawnych. Jak zauważa W. Lang, w kwestii relacji między prawem materialnym a procesowym bezsporne jest twierdzenie, że oba rodzaje norm
są niezbędne dla funkcjonowania porządku prawnego i pozostają we wzajemnych związkach. Możliwe jest natomiast wyróżnienie kilku stanowisk.
Jako pierwszy można wskazać pogląd zakładający prymat prawa materialnego. Zgodnie z tym stanowiskiem prawo procesowe pełni wyłącznie
funkcję instrumentalną i subsydiarną w stosunku do prawa materialnego.
Jest to pogląd oparty na klasycznej teorii procesu, nadal dominujący w nauce prawa. Drugim z możliwych stanowisk jest założenie, że większość
najważniejszych z punktu widzenia aksjologii prawa procedur tworzenia
i stosowania prawa stanowią procedury w pełni autonomiczne w stosunku do prawa materialnego. Jest to tzw. postklasyczna koncepcja procesu. Z kolei trzecie, uznane za trafne, stanowisko wychodzi z założenia,
że prawo procesowe pełni funkcję instrumentalną w stosunku do prawa
materialnego. Jednak, co wymaga podkreślenia, niektóre normy i zasady
prawa procesowego mają lub zyskują ograniczoną autonomię w stosunku
do różnych gałęzi prawa materialnego22.
Wydaje się, że z uwagi na aspekt pojęciowy, ze szczególnym uwzględnieniem definicji legalnej organu administracji publicznej, należy skłonić
M. Matczak, Kompetencja…, s. 65; J. Zimmermann, op. cit., s. 101.
W. Lang, Prawo procesowe a prawo materialne. Wzajemne relacje, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa
50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 428.
21
22
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się ku stanowisku trzeciemu. Uznanie go za trafne rodzi konsekwencje
w postaci założenia ograniczonej autonomii prawa procesowego w stosunku do prawa materialnego, szczególnie na płaszczyźnie pojęciowej.
Jak zauważa J. Niczyporuk, racjonalnym wyjściem staje się oparcie stanowiska pośredniego na instrumentalizacji prawa proceduralnego. Doprecyzowanie relacji między prawem administracyjnym ustrojowym a postępowaniem administracyjnym jest możliwe szczególnie przy wykorzystaniu
ostatniego stanowiska instrumentalizacji prawa proceduralnego. Założenie,
że postępowanie administracyjne służy realizacji prawa administracyjnego
ustrojowego i materialnego nie wyklucza faktu, iż postępowanie administracyjne zyskuje ograniczoną autonomię w stosunku do prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego. Idąc tym torem, dochodzimy z kolei do
wniosku, że postępowanie administracyjne zabezpieczyło sobie autonomię
w stosunku do prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego, choćby
poprzez szersze określenie organu administracji publicznej23.
J. Hauser również zaznacza, że wspomniane przepisy wprowadzają do
kodeksu system definicji legalnych o charakterze wewnętrznym, co oznacza, że odnoszą się one jedynie do pojęć użytych i wykorzystywanych
w k.p.a. W związku z tym należy przyjąć, że definicje te mają charakter
wyłącznie procesowy. Zdaniem J. Hausera, definicja pojęcia organu administracji publicznej jest niekompatybilna z art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a. Jeżeli
bowiem do kategorii organu administracji publicznej zaliczono także inne
organy państwowe oraz podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania w drodze decyzji spraw administracyjnych,
to w zasadzie art. 1 pkt 2 k.p.a. wydaje się niepotrzebny24.
W nauce prawa administracyjnego współistnieją pojęcia organu administracyjnego, tj. organu w znaczeniu ustrojowym, oraz organu czy podmiotu administrującego – pojęcia, które obejmują swoim zakresem podmioty niebędące organami administracyjnymi, ale posiadające przyznaną
im kompetencję administracyjną lub faktycznie wykonujące taką kompetencję25. Jak zauważa J. Zimmermann, wzrastająca liczba podmiotów praJ. Niczyporuk, Relacja postępowania administracyjnego do prawa administracyjnego ustrojowego, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 558.
24
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017,
Legalis.
25
Można także uznać, że pojęcie organu administrującego jest szersze i obejmuje zarówno organy
administracyjne, jak i pozostałe organy wykonujące kompetencje administracyjne. Zob. J. Zimmermann, op. cit., s. 103. Obok terminu „organ administracyjny” używany jest w doktrynie termin
„organ administrujący”, który służy określeniu wszystkich podmiotów władnych podejmować
czynności jurysdykcyjne, bez względu na ich pozycję ustrojową – J. Blicharz, op. cit., s. 42.
23
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wa publicznego wyposażanych w specjalną kompetencję administracyjną,
dzięki czemu można przypisać im status organów administrujących, stanowiła skutek zachodzącej w Polsce transformacji ustrojowej. Taki stan
rzeczy rodzi jednak pewne niebezpieczeństwa. Wielość podmiotów, a co
za tym idzie, ich kategorii, pociąga za sobą skomplikowanie podstaw prawnych ich działania, jak również układów organizacyjnych między nimi oraz
form, w jakich podmioty te działają. Wspomniana różnorodność może
niekiedy wpływać niekorzystnie na utrzymanie porządku w obrębie administracyjnego prawa ustrojowego i niejednokrotnie powodować trudne do
rozwiązania problemy. Może to tworzyć również dalsze komplikacje, gdyż
w istniejącej sytuacji nie będzie stanowić problemu ustanawianie kolejnych
podmiotów tego typu, jednocześnie następuje to niejednokrotnie bez odpowiedniej dbałości o prawidłowe zakwalifikowanie danego podmiotu
oraz o jego precyzyjne wpisanie do istniejącej siatki organizacyjnej. Powoduje to, jak zauważa J. Zimmermann, że wszystkie te podmioty mogą być
uznane za organy administrujące, jeżeli przyznany im został odpowiedni
wycinek kompetencji. Z kolei przekazanie im kompetencji wymaga zasadniczo formy ustawowej i także stanowi materię ustawową. Również w tym
kontekście pojawiają się rozwiązania szczególne, komplikujące wspomnianą wyżej sytuację poprzez swoją niejasność i nieścisłość26.
Nawiązując do określenia zakresu pojęcia organu w k.p.a., M. Wierzbowski i A. Wiktorowska dostrzegają stopniowe odchodzenie od opierania
definicji organu administracji na cechach podmiotu wykonującego władztwo administracyjne i dążenie do kryterium funkcjonalnego. W takim znaczeniu organem administrującym staje się każdy podmiot, któremu ustawa
przyznaje kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, niezależnie od
tego, czy stanowi część struktury państwa, czy też podmiotu innego niż
państwo (gminy, powiatu, organizacji społecznej)27. Potwierdza to też analiza dokonana przez W. Chróścielewskiego28.
W doktrynie panuje zgodny pogląd, że podstawowym przejawem decentralizacji jest samorząd terytorialny. Mając zatem na uwadze omawianą
definicję organu administracji publicznej, należy stwierdzić, że jej zakres
niewątpliwie stanowi przejaw decentralizacji.
Jednocześnie, wobec powyższych rozważań, wprowadzenie organów
funkcjonalnych, nazywanych również organami administrującymi, można
J. Zimmermann, op. cit., s. 104.
M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 99.
28
Szerzej: W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa
2002.
26
27
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określić jako formę decentralizacji administracji publicznej w zakresie postępowania administracyjnego. Ze względu na ramy opracowania uwaga
została skupiona na grupie organów w znaczeniu funkcjonalnym.
Na płaszczyźnie organów funkcjonalnych mamy do czynienia z dwoma odrębnymi kategoriami podmiotów czy organów. Za ich wspólną cechę należy uznać fakt, że pod względem prawnoustrojowym organy te, co
do zasady, pozostają poza strukturą administracyjną państwa. Powodem
ich określenia jako organów w sensie funkcjonalnym jest to, że jedynie
prawnie zidentyfikowany wycinek ich działalności polega na wykonywaniu
administracji w znaczeniu przedmiotowym29.
Do kategorii powyższych podmiotów możemy z jednej strony zaliczyć
organy państwowe, które w aspekcie podmiotowym pozostają poza strukturą administracji publicznej, powołane z mocy prawa lub na podstawie
porozumień do załatwiania w drodze decyzji indywidualnych spraw administracyjnych. Dla przykładu wskazuje się Przewodniczącego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, organy Państwowej Inspekcji Pracy, organy Instytutu Pamięci Narodowej, wojskowe komisje lekarskie czy też Zespół ds. Gospodarki
Lekami30.
Kodeks wyodrębnia również podmioty powołane do załatwiania w drodze decyzji indywidualnych spraw administracyjnych. Do tychże należy
zaliczyć inne podmioty, także pozostające poza strukturą administracji publicznej, powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania w drodze decyzji indywidualnych spraw administracyjnych. Do tych
podmiotów zalicza się m.in. organy samorządów zawodowych, organy Polskiego Związku Łowieckiego, organy organizacji spółdzielczych, a także
szereg innych podmiotów31.
Zgodnie z powyższymi rozważaniami do grupy innych podmiotów administrujących zalicza się, uznawane powszechnie za formę decentralizacji
administracji publicznej, samorządy zawodowe. Podkreślenia wymaga to, że
zgodnie z definicją zawartą w przepisach k.p.a. stanowią one rodzaj organizacji społecznych. Analiza pojęcia organizacji społecznej na gruncie administracyjnego prawa procesowego jest niezwykle złożona. Kontrowersje
z nim związane budzi także fakt funkcjonowania w systemie prawa pojęcia
organizacji pozarządowej. Komparacja tychże terminów wymaga jednak
skomplikowanego procesu badawczego, przekraczającego ramy przedKodeks…
Ibidem.
31
Ibidem.
29
30
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miotowego opracowania. Niezwykle istotne jest jednak, że jedną z ról
procesowych organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym
jest występowanie ich organów w charakterze podmiotu orzekającego, co
niewątpliwie wpisuje się w realizację idei decentralizacji administracji publicznej. Ten rodzaj formy udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym jest szczególnie zauważalny w kontekście organizacji społecznych o charakterze samorządowym, a konkretnie ich organów
uznawanych za wspomniane organy w znaczeniu funkcjonalnym. Jednak,
co koniecznie należy podkreślić, organizacją o charakterze samorządowym
na gruncie przepisów k.p.a. nie jest samorząd terytorialny. Organizacje
społeczne mogą występować zarówno jako podmioty realizujące zlecone
zadania publiczne, jak i podmioty wykonujące funkcje zlecone administracji publicznej.
Zlecanie zadań a zlecanie funkcji administracji publicznej, mimo pewnych cech wspólnych, różni się zakresem stosowania, sposobem przekazania, formami realizacji przekazanych kompetencji, jak i konsekwencjami
powstałymi wobec jednostki32.
Konieczne wydaje się odróżnienie zlecania organizacjom społecznym
funkcji administracyjnych od przekazywania im zadań lub akceptowania
zadań przez nie wykonywanych. Zlecanie funkcji polega na upoważnieniu
organizacji społecznych (ich organów) do stosowania prawa administracyjnego za pomocą jednostronnych rozstrzygnięć, tzn. do takiego samego
działania, jak działanie organów administracji publicznej. Moc obowiązująca takiego rodzaju aktów jest identyczna z mocą aktów wydawanych
przez organy państwa. Zlecanie funkcji należy do materii ustawowej i może
być uregulowane wyłącznie w drodze ustaw, z tym że ustawa może przewidywać kompetencje organu administracji publicznej do powierzania swojej funkcji innym podmiotom, w tym organizacjom społecznym. Funkcje
sprawowane przez podmiot, któremu je powierzono, powinny być w praktyce starannie oddzielone od jego funkcji podstawowych. W odniesieniu
do zadań rola państwa nie musi być tak aktywna. Może ona polegać na
przekazywaniu tych zadań do wykonywania lub na akceptowaniu zastępowania władczego działania administracji publicznej działaniem realizowanym bez użycia władztwa administracyjnego33.
Według Z. Leońskiego procesy prywatyzacyjne obejmują także sferę
działań władczych, polegających na wydawaniu decyzji administracyjnych.
32
33

A. Gronkiewicz, op. cit., s. 144.
J. Zimmermann, op. cit., s. 121.
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Zlecanie funkcji administracyjnych organizacjom społecznym jest również swego rodzaju prywatyzacją tych funkcji34.
Zlecanie funkcji administracji publicznej ma charakter węższy niż zlecanie zadań administracji publicznej. Podmioty niepubliczne częściej realizują zadania z zakresu administracji publicznej, rzadziej natomiast funkcje
zlecone z zakresu administracji publicznej.
Jak zauważa A. Gronkiewicz, zlecanie funkcji administracji publicznej
w odróżnieniu od zlecania zadań jest bardziej zawężone pod kątem sposobu, w jaki może być dokonane. Przekazanie funkcji administracji publicznej wynika wprost z umocowania ustawowego lub z porozumienia
mającego źródło w przepisach powszechnie obowiązujących, zawartego
między organem administracji publicznej a innym podmiotem. Z kolei
prywatyzacja zadań publicznych, a konkretnie prywatyzacja ich wykonania, może dokonywać się w formie ustawy, aktu administracyjnego, umowy cywilnoprawnej czy też porozumienia35.
M. Stahl podkreśla, że pojęcie zadań publicznych, mimo że są one zawsze wyznaczane przez normy prawne, również uznawane jest za niedookreślone, o ograniczonej przydatności. U podstaw takich poglądów leży
fakt, że to samo państwo decyduje samodzielnie i ostatecznie o tym, co
jest, a co nie jest zadaniem publicznym, zaś te oceny mogą być kwestionowane na drodze politycznej, a nie prawnej36.
Analizując pojęcie organu administracji publicznej, warto również odnieść się do projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego37.
Wspomniany projekt stanowił przedmiot dyskusji na gruncie doktryny prawa i postępowania administracyjnego. Skłania to do zastanowienia się, czy
wspomniane przepisy są przejawem dalszej dekodyfikacji postępowania administracyjnego, czy też odwrotnie – próbą skodyfikowania chociaż tej części reguł prawa administracyjnego, która obowiązywać będzie we wszystkich
dziedzinach administracji publicznej, wszystkie organy administrujące oraz
wszystkich administrowanych. Problem przepisów ogólnych prawa administracyjnego jest istotny w kontekście poruszanej tematyki, choćby z uwagi
na zawartą w p.o.p.a. definicję organu administracji publicznej38.
Z. Leoński, Problemy prywatyzacji zadań administracji publicznej a ochrona praw jednostki, w: Jednostka
wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2001, s. 272.
35
A. Gronkiewicz, op. cit., s. 145.
36
M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, w: Koncepcja sytemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 101.
37
Zob. projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, dalej: p.o.p.a.
38
D.R. Kijowski, Przepisy ogólne prawa administracyjnego a Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia ogólne, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin
2010, s. 298–299.
34
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Konkludując, przy dokonywaniu analizy definicji organu administracji publicznej na gruncie przepisów postępowania administracyjnego bez
wątpienia można dostrzec realizowaną w jej zakresie i konstrukcji ideę
decentralizacji administracji publicznej. Uwidacznia się ona przede wszystkim w kategorii organów jednostek samorządu terytorialnego. Jednak, co
zasadnicze dla tego opracowania, także w pojęciu organów w znaczeniu
funkcjonalnym, tj. organów administrujących. Szczegółowa interpretacja
tego zagadnienia wymaga gruntownej uwagi. Jest to jednak temat na odrębną dyskusję.

Summary

The problem of decentralization of public administration is of fundamental significance, and at the same time provokes many arguments and controversies regarding the
term ‘decentralization’ itself. has Academic studies of administration have not presented
a clear definition of the term, and there is no agreement on how to use it consistently.
Without a doubt, ‘decentralization’ is an ambiguous term used for many structural sets.
In the framework of this academic description, the author referred to these issues, and
the primary focus was placed on decentralization in administrative proceedings. Thus,
the definition of an organ of public administration was presented in a synthetic manner,
leading to a conclusion about its autonomous character. At the same time, it provides
a basis for considering a functional organ of public administration as a form of decentralization of public administration.
Keywords: decentralization, organ of public administration, administrative proceedings
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Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w postępowaniu o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Competence of the local mayor in the procedure
for granting decisions on environmental conditions

Konstytucja RP1 dzieli zadania samorządu terytorialnego na własne i zlecone. Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego zostały określone
w art. 166 ust. 1 Konstytucji, który definiuje je jako zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej2. Zadania zlecone to
zadania wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa. Zgodnie natomiast
z art. 7 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym3 zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Gmina
realizuje, zgodnie z zasadą domniemania kompetencji, zadania publiczne
o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone dla innych podmiotów.
W doktrynie podkreśla się, że do realizacji zadań publicznych konieczne
jest upoważnienie zawarte w ustawach szczególnych wskazujące zadanie,
właściwy organ oraz prawną formę realizacji zadania publicznego4. Wykonywanie zadań dotyczących ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g.) to jeden
z najistotniejszych aspektów funkcjonowania aparatu administracyjnego
gminy oraz jedna z dominujących płaszczyzn relacji mieszkańców gminy
z organami gminy i urzędem. Rozstrzygnięcia w tym zakresie uznać należy
za istotne zarówno dla rozwoju samej gminy, jak i kluczowe dla korzystaKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
Zob. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 354.
3
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm., dalej: u.s.g.
4
M. Tetra, w: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz–Warszawa
2001, s. 54.
1
2

172

Dorota Lebowa

nia z nieruchomości przez właścicieli oraz prowadzenia przez poszczególne
podmioty działalności gospodarczej, w tym inwestycyjnej5. Kompetencje
organów gminy w tym zakresie wyznaczają regulacje szeregu ustaw dotyczących przede wszystkim planowania przestrzennego, ochrony środowiska
i ochrony przyrody. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają również oceny
oddziaływania na środowisko, w ramach których najistotniejsze kompetencje ustawodawca przyznał organowi wykonawczemu gminy.
Uregulowania dotyczące ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w obecnym znaczeniu weszły do polskiego porządku prawnego po
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wiązało się to z koniecznością implementacji m.in. dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne. 9 listopada 2000 r. została uchwalona ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko6. Powyższy akt prawny obowiązywał tylko do 1 października
2001 r., kiedy to weszła w życie ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska7. Następnie materia ta została kompleksowo uregulowana w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko8.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki środowiskowe dla przedsięwzięć o konkretnych cechach, których spełnienie
umożliwia realizację owych przedsięwzięć, a istotą postępowania w sprawie
wydania takiej decyzji jest rozpoznanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości
projektowanego przedsięwzięcia wobec środowiska i określenie wpływu
planowanej inwestycji na środowisko9. Oznacza to, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter „rozstrzygnięcia wstępnego”
względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni wobec niego funkcję prejudycjalną10. Przy tym
rozstrzyga ona jedynie kwestie odnoszące się do oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zatem przedmiot orzekania jest
P. Chmielnicki, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013,
s. 183.
6
Dz.U. nr 109, poz. 1157.
7
T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm., dalej: p.o.ś.
8
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm., dalej: u.o.i.ś.
9
Zob. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010; K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016.
10
Wyrok NSA z 16 września 2008 r., ONSA 2009, nr 6, poz.116.
5

Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta)…

173

zawężony i nie obejmuje kwestii technicznych rozwiązań budowlanych,
które później są przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę. Nawet
skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna jest realizacja zamierzonej inwestycji, nie przesądza o jej faktycznej realizacji. Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt inwestycji w aspekcie wymogów ochrony środowiska, dopuszczając jej realizację
w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym. Dopiero na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, np. w postępowaniu o ustalenie warunków
zabudowy i o udzielenie pozwolenia na budowę, następuje materializacja
warunków określonych w decyzji środowiskowej.
Rozważania dotyczące kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej należy rozpocząć od analizy przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska dotyczących organów właściwych w sprawach
dotyczących ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 376 i 377 p.o.ś. organami ochrony środowiska są: wójt,
burmistrz, prezydent miast, starosta, sejmik województwa, marszałek województwa, wojewoda, minister właściwy ds. środowiska, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na tle cytowanych przepisów zarysował
się spór o to, czy powyższy katalog ma charakter zamknięty, czy też nie.
Prezentowany jest pogląd, że wskazane organy ochrony środowiska zostały wyodrębnione w zamkniętym katalogu z uwagi na ich szczególną rolę
w systemie organizacyjnym administracji w Polsce11. K. Gruszecki podkreśla natomiast, że w cytowanych przepisach wskazane zostały najważniejsze,
a nie wszystkie, organy ochrony środowiska12. Nie rozstrzygając tego sporu,
należy wskazać, że wiele zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych
jest przez organy, które nie zostały wymienione w art. 376 i 377 p.o.ś., np.
radę powiatu czy ministra właściwego do spraw obrony narodowej.
Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reguluje ustawa
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem wykonawczym gminy. Organ ten kieruje bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje pracę urzędu gminy,
gospodaruje mieniem komunalnym, a także wykonuje budżet gminy.
Podstawowe zadania z zakresu ochrony środowiska wykonuje starosta,
zaś kompetencje pozostałych organów mają charakter wyłączeń opartych
J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa
2008, s. 596.
12
K. Gruszecki, Prawo…, s. 1098.
11
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na kryteriach przedmiotowo-podmiotowych. Zadania wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) z zakresu ochrony środowiska zostały ograniczone
głównie do zagadnień zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby
fizyczne i dotyczą: 1) wydawania decyzji nakładającej na prowadzącego
instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, 2) wydawania decyzji dotyczących
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile uzasadnia to konieczność ochrony środowiska, 3) odbierania wyników pomiarów,
jeżeli te pomiary mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków
korzystania ze środowiska i 4) przyjmowania zgłoszenia instalacji, z której
emisja nie wymaga pozwolenia.
W okresie uregulowania ocen oddziaływania na środowisko w ramach
ustawy – Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej był zasadniczo wójt (burmistrz, prezydent miasta),
poza nielicznymi wyjątkami, kiedy to uprawnienie w tym przedmiocie
przysługiwało wojewodzie, staroście oraz dyrektorowi regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych13.
Obecnie stosownie do treści art. 75 u.o.i.ś. organami właściwymi do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są: wójt (burmistrz,
prezydent miasta), regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta oraz
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Ustawa najszersze
kompetencje do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przyznaje organowi wykonawczemu gminy. Jest on właściwy do wydawania decyzji w odniesienia do wszystkich przedsięwzięć, poza przewidzianymi w u.o.i.ś. wyjątkami. Wyjątki te dotyczą m.in.: przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a dotyczących dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub
gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk
odpadów promieniotwórczych, przedsięwzięć realizowanych na terenach
zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego oraz terminalu.
Wiele wątpliwości budziło rozwiązanie, jakie przewidziano w odniesieniu do wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w przypadku, gdy przedsięwzięcie było realizowane przez gminę. W takich przy13

Art. 46a p.o.ś.
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padkach decyzję wydawał wójt (burmistrz, prezydent miasta), na którego
obszarze właściwości przedsięwzięcie miało być realizowane. Rozwiązanie
polegające na tym, że organ wykonawczy gminy określa środowiskowe
uwarunkowania przedsięwzięcia w sytuacji, gdy gmina była inwestorem,
budziło wątpliwości prawne. Wskazywano, że organ orzeka tu we własnej
sprawie14. W orzecznictwie podkreślono, że w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, gdy wnioskodawcą jest gmina, organem właściwym do wydania tej decyzji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W takiej sytuacji nie zachodzą przesłanki wyłączenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od udziału w postępowaniu
w sprawie – w szczególności na podstawie art. 24 i 25 k.p.a., albowiem wójt
(burmistrz, prezydent miasta) nie orzeka o interesie majątkowym gminy15.
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz niektórych innych ustaw16. Obecnie do przedsięwzięć,
których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której
organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny, właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l). Podmiotem zależnym
w tym przypadku jest jednostka, w której: a) gmina posiada bezpośrednio
lub pośrednio większość głosów w jej organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami; b) gmina jest uprawniona
do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających podmiotu zależnego; c) więcej niż połowa członków zarządu
podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi
funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności17.
Ustawa przewiduje również pewne rozwiązania szczególne mające na
celu zapobieżenie sytuacjom, w których do jednego przedsięwzięcia wydawana byłaby więcej niż jedna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane
w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeG. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011, s. 143.
Wyrok WSA w Poznaniu z 10 marca 2011 r., sygn. II SA/Po 751/10, Legalis nr 826058.
16
Dz.U. z 2015 r., poz. 1936 ze zm.
17
Art. 24m u.s.g.
14
15
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czowo są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony
środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska18.
Najczęstsze jednak przypadki dotyczą sytuacji, w których planowane
przedsięwzięcie ma objąć obszar dwóch lub więcej gmin. Wówczas decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), na którego obszarze właściwości znajduje się największa
część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami (burmistrzami, prezydentami miast)19.
Ustawa przyznaje kompetencje do wydania takiej decyzji jednemu tylko
organowi właściwemu ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, nakazując mu współdziałanie z innymi organami i określając to współdziałanie
jako „wydanie decyzji w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami (burmistrzami, prezydentami miast)”. Ustawodawca nie określa jednak zarówno
tego, na czym ma polegać owo porozumienie organów dotyczące wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jaki jest jego zakres treściowy), jak i pomija ustalenie trybu porozumiewania się organów w takich sprawach. Nie ulega wątpliwości, że porozumienie pomiędzy organami, o którym mowa w art. 75 ust. 4 u.o.i.ś. jest elementem postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a więc postępowania
administracyjnego, do którego stosuje się co do zasady przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego20. Przepis art. 106 k.p.a., poświęcony zasadom współdziałania organów przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
określa formy współdziałania w sposób otwarty, na co wskazuje niewątpliwie jedynie ogólne i przykładowe ich wskazanie (wyrażenie opinii lub zgody albo wyrażenie stanowiska w innej formie). Inaczej mówiąc, art. 106
k.p.a. odnosi się do wszystkich przewidzianych w przepisach materialnego
prawa administracyjnego form współdziałania organów w zakresie wydania decyzji administracyjnej. Te formy współdziałania mogą być bardzo
zróżnicowane, od najsilniejszych, polegających na współdecydowaniu (np.
podejmowaniu decyzji w porozumieniu), do najsłabszych, polegających na
zasięganiu niewiążącej opinii innego organu. Te względy nie mają jednak
żadnego znaczenia z punktu widzenia zastosowania art. 106 k.p.a.
W orzecznictwie podkreślono, że postępowanie prowadzone przez organ, do którego zwrócono się o porozumienie na podstawie art. 75 ust. 4
Art. 75 ust. 4 u.o.i.ś.
Art. 75 ust. 5 u.o.i.ś.
20
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.
18
19
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u.o.i.ś., nie ma na celu prowadzenia równoległego postępowania do tego,
które prowadzi organ, na terenie którego kompetencji znajduje się większa
część przedsięwzięcia. Organ współdziałający nie musi dokonywać ustaleń
faktycznych w takim zakresie, w jakim czyni to organ rozstrzygający sprawę
i z tych czynności „zdawać sprawozdanie” w uzasadnieniu postanowienia
wyrażającego zgodę na przedsięwzięcie. Jeżeli organ współdziałający nie
ma żadnych zastrzeżeń do przedsięwzięcia, zajmuje zwięzłe stanowisko
w formie postanowienia. Porozumienie między organami ochrony środowiska nie oznacza wspólnego prowadzenia postępowania zmierzającego
do wydania decyzji środowiskowej poprzez wypowiadanie się równoległe
w tych samych kwestiach21. Od strony praktycznej może to polegać na
tym, że organ właściwy do wydania decyzji po zakończeniu postępowania dowodowego przygotowuje projekt decyzji i przedstawia go organom
współdziałającym, które go akceptują albo odmawiają zaakceptowania,
przy czym swoje stanowisko wyrażają w formie postanowienia, na które
służy zażalenie. W ten sposób zostaje zrealizowana myśl ustawodawcy, że
decyzja ma być wydana w porozumieniu organów22.
M. Makowski wskazuje, że obowiązek wystąpienia do organu współdziałającego w ramach porozumienia przy wydawaniu decyzji aktualizuje
się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, a przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ współdziałający nie współuczestniczy z organem głównym w prowadzeniu postępowania, lecz przede
wszystkim przyczynia się do poszerzenia jego wiedzy o dodatkowe informacje dotyczące zakresu jego właściwości miejscowej, a wyrażone przez niego
stanowisko musi zostać uwzględnione przez organ wydający decyzję23.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 u.o.i.ś. uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko24. Rozporządzenie to wskazuje przedsięwzięcia mogące zaUzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 23 maja 2016 r., sygn. IV SA/Wa 113/16, Lex nr 2113638.
Wyrok NSA z 18 maja 2016 r., sygn. II OSK 2380/15, Lex nr 2083497.
23
M. Makowski, Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z innym organem – na
podstawie art. 75 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „CASUS”
2012, nr 2, s. 49.
24
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71.
21

22
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wsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (w sytuacjach, gdy ma ona charakter fakultatywny) w formie
postanowienia. Orzekając w tym przedmiocie, zobowiązany jest do łącznego uwzględnienia uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 u.o.i.ś., tj.
rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania.
Postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można podzielić na kilka etapów. Pierwszy to analiza rodzaju charakterystyki przedsięwzięcia na podstawie materiałów złożonych
wraz z wnioskiem podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Zmierza on do oceny zasadności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Badaniu podlega przede wszystkim wniosek o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów obejmujący teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 w zw. z 64 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.i.ś. wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zasięgnięcia opinii regionalnego
dyrektora ochrony środowiska i państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Wprawdzie wskazane wyżej
opinie nie mają charakteru wiążącego, ale obowiązkiem organu ochrony
środowiska prowadzącego postępowanie jest ocena planowanego przedsięwzięcia w sytuacji, gdy ma ono powstać w miejscu wybranym przez
podmiot podejmujący się jego realizacji. Z powyższego wynika, że organ
występujący o uzgodnienie powinien za każdym razem dokonywać weryfikacji stanowiska organu współdziałającego, gdyż to on ponosi ostateczną odpowiedzialność za końcowy wynik postępowania, a zatem również
warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach25. Analiza powyższych dokumentów jest podstawą wyWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa
117/07, CBOSA.

25
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dania postanowienia o konieczności (lub jej braku) przeprowadzenia oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa
się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 1) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne
oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin; 2) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, 3) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 4) wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1 u.o.i.ś.). Przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko nie jest celem samym w sobie, ale musi
umożliwić ustalenie ewentualnych zagrożeń dla środowiska, związanych
z realizacją planowanego przedsięwzięcia, a co za tym idzie – ułatwić ocenę, czy zachodzą podstawy do wydania pozytywnych decyzji upoważniających do jego realizacji26.
Podstawowym dokumentem w ramach procedury oceny oddziaływania
na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jest to przygotowany w sformalizowanej formie zbiór informacji określających wszelkie aspekty związane ze środowiskowymi skutkami realizacji
przedsięwzięcia27. Zakres informacji, jakie powinien zawierać raport, jest
niezwykle szeroki i co do zasady określa go art. 66 ust. 1 u.o.i.ś. Zakres
raportu określa organ prowadzący postępowanie, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych.
Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi kluczowy dowód w sprawach dotyczących ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla danego
przedsięwzięcia. Stanowi on podstawowy dokument, na którym opiera się
organ, wydając decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. Raport poprzedzający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien mieć
charakter kompleksowy i odnosić się do wszystkich potencjalnych zagrożeń
związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz wskazywać, jakie w tym zakresie obowiązują standardy ochrony środowiska oraz czy zamierzona inwestycja mieści się w ich ramach28. Raport podlega uzgodnieniu z wojewódzkim
inspektorem sanitarnym oraz regionalnym dyrektora ochrony środowiska.
K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009, s. 161.
27
G. Dobrowolski, op. cit., s. 185.
28
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 lipca 2015 r., sygn. II SA/Go 274/14, CBOSA.
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Wójt (burmistrz, prezydent miasta), wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, bierze pod uwagę przede wszystkim okoliczności
wymienione w art. 80 u.o.i.ś., to znaczy: wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, wyniki postępowania
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone, zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony (z wyjątkiem sytuacji wymienionych w art. 80 ust. 2 u.o.i.ś.).
Rozstrzygnięcie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań może
przyjąć trzy formy: 1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, określającej
środowiskowe uwarunkowania, 2) decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub 3) decyzji, w której organ odmawia określenia środowiskowych
uwarunkowań lub odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia29.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową i organy w tym zakresie nie mają swobody działania. Katalog podstaw
wydania decyzji negatywnej jest zamknięty i wynika z ogółu regulacji prawnych. Z punktu widzenia analizowanego zagadnienia istotne jest, że sam
tylko sprzeciw co do realizacji inwestycji stron lub członków społeczeństwa biorących udział w postępowaniu, których interes faktyczny przemawia za innym sposobem zagospodarowania terenu, nie może być podstawą odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach30.
Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są istotnie zróżnicowane. W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia właściwy do wydania decyzji jest jeden z organów wskazanych w art. 75 u.o.i.ś. Generalnie należy stwierdzić, że
podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami został przez
ustawodawcę przeprowadzony dość precyzyjne i szczegółowo. Wójt
(burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do wydawania decyzji we
wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów.
Postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się z kilku etapów szczegółowo uregulowanych
w u.o.i.ś., co ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa
obrotu prawnego.
29
30

G. Dobrowolski, op. cit., s. 265–266.
Wyrok WSA w Krakowie z 12 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Kr 42/10, Lex nr 577115.
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Summary

Issues related to environmental impact assessments have been comprehensively regulated by the Act of 3 October 2008 on providing information on the environment and
its protection, the participation of the society in environmental protection and the evaluation of environmental impacts. Separately from the Act of 27 April 2001 – the Environmental Protection Law, the above act regulates issues of the competence of organs
of public administration in matters concerning proceedings for granting environmental
decisions. The Act of 3 October 2008 gives the widest power to issue decisions on environmental conditions to mayor of the commune, who is competent to issue decisions
with reference to all projects other than enumerated exceptions.
When deciding on environmental conditions, the communal mayor takes the following into account first of all: results of the agreements and opinions, findings contained
in the environmental impact report, results of public consultations, the results of the
proceedings on cross-border environmental impact, if such were conducted, compliance
of the location of the project with the findings of the local spatial development plan, if
such a plan was adopted. A decision on environmental conditions is not a discretionary
decision, and authorities have no freedom of action in this regard. The list of possible
grounds for issuing a negative decision is fixed by the general legal regulations.
Keywords: commune head, mayor, environmental impact assessment, environment,
environmental decision
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Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek
nadzoru nad samorządem terytorialnym.
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Supplementary order of a Voivode as a form
of supervision of local government.
Theoretic and practical issues

Zawarta w Konstytucji RP instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym służyć ma zapewnieniu legalności działania jego organów. Sama
zaś definicja nadzoru w administracji publicznej wiąże się z pojęciem
decentralizacji, rozumianej jako przekazanie organom podległym zadań,
kompetencji lub środków, w które dotychczas wyposażone były organy
zwierzchnie. W tak rozumianym pojęciu nadzór, tj. możliwość władczego
wkraczania w uprawnienia podmiotów zdecentralizowanych, ogranicza się
wyłącznie do przypadków ich niezgodnego z prawem działania. Można
zatem stwierdzić, że jest to przeniesienie odpowiedzialności władzy centralnej na samorządową. Decentralizacja nie zakłada relacji hierarchicznej
– zastępuje ją instytucją nadzoru. Zakres nadzoru pomaga natomiast określić poziom samodzielności danego organu.
A.K. Piasecki definiuje nadzór jako „badanie działalności danego podmiotu połączone z możliwością pomocy, wpływu, a także modyfikacji tej
działalności, dokonywane z reguły przez organ zwierzchni”1. Nadzór w tym
rozumieniu nie jest więc jedynie biernym rodzajem kontroli, lecz przyjmuje
też formę „aktywną”, pozwalającą zarówno na wywieranie nacisku na jednostki samorządu terytorialnego, jak i na pomoc lub modyfikację ich decyzji i inicjatyw. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie legalnego działania
jednostek, a w szczególnych przypadkach „działania zgodnego z pewnymi
1

A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 258.
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wartościami szczegółowymi, także określonymi w prawie”2. Ustawy normują zakres ingerencji organów zwierzchnich w działalność organów nadzorowanych. Ingerencja ta może przybierać różne formy, od informacyjnych
i doradczych, poprzez środki korygujące (prawo do zatwierdzania, opiniowania i uzgodnienia), aż do wstrzymania wykonania uchwały (zarządzenia)
lub stwierdzenia jej nieważności. Przedstawione środki nadzoru można
usystematyzować według dwóch kryteriów zastosowania: legalności (zgodności z prawem) i celowości (zgodności z kierunkami działania, racjonalnością, gospodarnością)3. Jak zostało wspomniane wcześniej, Konstytucja
RP w artykule 171 ust. 1 stanowi, iż „działalność samorządu terytorialnego
podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności”4. Tak kategoryczna, nieprzewidująca żadnych wyjątków regulacja oznacza, że jedynym dopuszczalnym kryterium nadzoru jest nadzór prawny. Także wszystkie ustawy samorządowe (ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie, ustawa z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa) zawierają jednolitą, wspomnianą powyżej, formę nadzoru.
Konstytucja RP wskazuje także organy uprawnione do pełnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym. Są to: Sejm, Prezes Rady Ministrów,
wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe. Upoważnienie nadzorcze Sejmu polega na prawie rozwiązania organu stanowiącego samorządu terytorialnego na wniosek Prezesa Rady Ministrów, jeżeli narusza on
w sposób rażący Konstytucję lub ustawy5. Potwierdza to wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, który orzekł, iż „organy nadzoru mogą wkraczać wówczas, gdy zostanie naruszone prawo, nie są upoważnione do oceny celowości działań podejmowanych przez samorząd”6. Premier i wojewodowie
dysponują generalnymi kompetencjami nadzorczymi, zaś RIO pełnią nadzór jedynie w zakresie spraw finansowych.
Najszerszym przedmiotowo zakresem nadzoru wobec samorządu terytorialnego spośród wszystkich wymienionych organów dysponuje wojewoda. Jak zauważają niektórzy, dysponuje on uprawieniami do stosowania kryterium celowości przy ocenie działania jednostek samorządowych
w sprawach powierzonych7.
E. Komorowski, Nadzór nad samorządem terytorialnym, w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce,
red. M. Chmaj, Warszawa 2007, s. 238.
3
A.K. Piasecki, op. cit., s. 259.
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
5
Art. 171 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
6
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 2005 r., sygn. Kp 3/05, OTK-A 2005, nr 11, poz. 131.
7
Zob. D. Sabuda, Wojewoda a jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 11,
s. 19.
2
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Wspomniane organy nie zostały jednakże uprawnione do generalnego
ingerowania w działalność jednostek samorządu terytorialnego, lecz mogą
czynić to wyłącznie w określonych przez ustawy przypadkach i podejmując konkretne czynności. Doktryna określa je mianem środków nadzoru. Ustawodawca wskazał, kiedy oraz jakie środki mogą być przez organy
nadzoru stosowane.
Jednym ze wspomnianych środków nadzoru jest zarządzenie zastępcze.
Jest to akt zastępujący określone działanie innego organu i zostaje wydany
w sytuacji, gdy organ ten nie podejmuje nakazanych przez prawo czynności8.
Organem uprawnionym do wydania zarządzenia zastępczego jest wojewoda.
Obowiązujące ustawy samorządowe literalnie określają zakres podmiotowy i przedmiotowy zarządzenia zastępczego. Zakres podmiotowy zarządzenia zastępczego ma charakter zamknięty, co sprawia, iż środek ten
może zostać zastosowany wyłącznie wobec poniższych czterech grup:
▪▪ radnych,
▪▪ osób pełniących określone funkcje na podstawie wyboru,
▪▪ osób zatrudnionych na podstawie powołania,
▪▪ osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Zarządzenie zastępcze wydane w stosunku do radnych obejmuje radnych wszystkich szczebli samorządu: gminy, powiatu i województwa. Zawsze, gdy w dalszej części artykułu mowa będzie o radnych, należy przez
to rozumieć radnych gminy, powiatu oraz województwa.
Podmiotami pełniącymi określone funkcje na podstawie wyboru, których dotyczyć może wydane zarządzenie zastępcze, są: wójt, burmistrz
lub prezydent (na szczeblu gminy), członkowie zarządu powiatu na czele
ze starostą (na szczeblu powiatu) oraz członkowie zarządu województwa
samorządowego wraz z marszałkiem. Podobnie jak w przypadku radnych,
ilekroć w tekście będzie mowa o wójcie, należy rozumieć przez to także
burmistrza i prezydenta miasta.
Osobami zatrudnionymi na podstawie powołania, wobec których wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze są: zastępca wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, sekretarz i skarbnik gminy, sekretarz i skarbnik powiatu oraz skarbnik województwa.
W skład ostatniej grupy podmiotów mogących podlegać wydanemu
przez wojewodę zarządzeniu zastępczemu – osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę – wchodzą: kierownicy jednostek organizacyjnych
Art. 98a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95, art. 85a
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578, art. 86a
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576.
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gminy, powiatu i województwa, osoba zarządzająca lub członek organu
zarządzającego gminną, powiatową lub wojewódzką osobą prawną oraz
osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu
wójta, starosty lub marszałka województwa.
W przeciwieństwie do zakresu podmiotowego, zakres przedmiotowy zawiera różnorodny katalog przypadków uprawniających wojewodę do wydania zarządzenia zastępczego. Wobec radnych może to nastąpić w chwili
naruszenia którejkolwiek z ustawowych przesłanek skutkujących wygaśnięciem mandatu. Są to: odmowa złożenia ślubowania; niezłożenie w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie
majątkowym; pisemne zrzeczenie się mandatu; naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych
przepisach funkcji lub działalności; wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; śmierć9. Ustawy samorządowe uzupełniają powyższy katalog. Zgodnie
z nimi „[r]adni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności”10. Analogicznie norma ta znajduje się w ustawie o samorządzie
powiatowym11 oraz ustawie o samorządzie województwa12. W przypadku
niestwierdzenia przez radę lub sejmik wygaśnięcia, a także uzyskania wolnego mandatu radnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze.
Podobne ustawowe przesłanki występują w przypadku wójta, burmistrza lub prezydenta. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek: odmowy
złożenia ślubowania; niezłożenia w terminach określonych w odrębnych
przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym; pisemnego zrzeczenia się mandatu; utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa
w dniu wyborów; naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej,
określonych w odrębnych przepisach; orzeczenia trwałej niezdolności do
pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; śmierci; odwołania w drodze referendum;
odwołania wójta (w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą9
Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. z 1998 r., nr 95, poz. 602.
10
Art. 24f ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
11
Art. 25b ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578.
12
Art. 27b ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U., z 1998 r., nr 91, poz. 576.
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dzie gminnym); zmian w podziale terytorialnym (o których mowa w art. 197
ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw)13.
Niezwykle istotną przesłanką do wydania przez wojewodę zarządzenia zastępczego wobec braku woli wygaszenia mandatu wójta ze strony
stosownego organu stanowiącego jest zakaz wynikający z art. 4 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne14. W okresie zajmowania stanowiska wójt nie może: być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spółek prawa handlowego; być zatrudniony lub wykonywać
inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność; być członkiem zarządów,
rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; być członkiem zarządów fundacji
prowadzących działalność gospodarczą; posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10%
kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek; prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności – nie dotyczy to działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na
podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami15. W pierwszym przypadku,
dotyczącym zasiadania wójta w radach nadzorczych, dopuszcza się pewne
wyjątki. Nie dotyczą one wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o ile
zostali zgłoszeni do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego
przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których
udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50%
liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, inne osoby
prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny.
Wójt nie może zostać zgłoszony do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby16.
Art. 26 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta, Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 984.
14
Dz.U. z 1997 r., nr 106, poz. 679.
15
Dz.U. z 2016 r., poz. 1202.
16
Art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. z 1997 r., nr 106, poz. 679.
13
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Zarówno w przypadku radnych, jak i wójtów, zarządzenie zastępcze
wydaje się, gdy zobowiązany organ uchwałodawczy gminy, powiatu lub
województwa nie podejmuje uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
lub obsadzenia mandatu radnego lub wójta.
Wobec członków zarządu powiatu lub województwa oraz osób zatrudnionych na podstawie powołania lub umowy o pracę, którzy w okresie
pełnienia funkcji naruszają ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne17, a właściwy organ nie
odwołał ich lub nie rozwiązał z nimi umowy o pracę w ciągu miesiąca od
powzięcia przezeń wiedzy o naruszeniu przepisów wspomnianej ustawy,
wydaje się zarządzenie zastępcze. Następuje to zawsze wobec niepodjęcia
stosownej, nakazanej przez prawo decyzji przez właściwy organ samorządowy. Niewykonanie przez ten organ ustawowego obowiązku stanowi
naruszenie prawa.
W chwili braku właściwej reakcji organu jednostki samorządu terytorialnego lub niepodjęcia stosownego aktu w terminie 30 dni wojewoda
powiadamia ministra właściwego ds. administracji publicznej o zamiarze
wydania zarządzenia zastępczego18. W ustawach nie zawarto sposobu powiadamiania ministra, ani okresu, w jakim powinien udzielić odpowiedzi.
Uwagi ministra nie są też dla wojewody wiążące, w związku z czym można
założyć, że minister nie ma obowiązku zajmować stanowiska w kwestii
zamiaru wydania zarządzenia zastępczego przez wojewodę. Jest on w tej
decyzji samodzielny, a ograniczenie stanowi przytoczony wyżej, zamknięty
katalog przesłanek do wydania zarządzenia zastępczego. Ustawodawca nie
wskazuje także konkretnego terminu, w którym wojewoda musi wydać
zarządzenie. W doktrynie uznaje się, że powinno to nastąpić „niezwłocznie po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu”19. Wojewoda sam
powinien dochować starań, by termin wydania aktu nie był zarówno zbyt
długi, jak i zbyt krótki. Sprawiałoby to wrażenie, że czynność powiadomienia ministra właściwego ds. administracji publicznej i oczekiwanie na jego
uwagi mają charakter jedynie iluzoryczny.
Wydane zarządzenie zastępcze rodzi różne skutki, w zależności wobec kogo zostało wydane. Skutkiem może być wygaśnięcie mandatu
(w przypadku radnego i wójta), odwołanie ze stanowiska (wyszczególIbidem.
Art. 98a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95,
art. 85a ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578,
art. 86a ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576.
19
P. Chmielnicki, Nadzór nad działalnością gminną, w: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym,
red. P. Chmielnicki, Warszawa 2004, s. 577.
17
18
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nione wcześniej osoby zatrudnione na podstawie powołania) lub rozwiązanie umowy o pracę (wymienione wcześniej osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę).
Na zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. W przypadku wydania przez wojewodę zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego podmiotem uprawnionym do jego zaskarżenia jest rada gminy (rada powiatu,
sejmik województwa). Odbywa się to poprzez podjęcie stosownej uchwały. Tryb odwołania od zarządzenia zastępczego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta jest mniej jednoznaczny niż w przypadku
radnego i rodzi wiele trudności interpretacyjnych. Stanowiskiem najbardziej powszechnym, i moim zdaniem najpełniejszym, jest to zakładające,
iż wójt, chcąc zaskarżyć wydane zarządzenie zastępcze, powinien wnieść
odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 7 dni
od doręczenia tego zarządzenia. Od orzeczenia WSA przysługuje jeszcze
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarządzenie zastępcze staje się prawomocne i wykonalne wraz z upływem terminu do
wniesienia skargi lub dopiero po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Oznacza to de facto, że doręczenie zarządzenia zastępczego nie
oznacza wygaśnięcia mandatu radnego lub wójta.
Zarządzenie zastępcze wojewody jest bardzo poważnym środkiem nadzoru. Jednakże skomplikowane i niejednoznaczne, jak można wnioskować
po analizie wyroków sądów w tym zakresie, procedury odwoławcze czynią
często z zarządzenia środek bardzo kontrowersyjny. Powszechnie podnosi
się także zagrożenia upolitycznieniem decyzji wojewody wynikające z faktu,
iż stwierdzając wygaśnięcie mandatu, decyduje o sprawach personalnych, kadrach urzędu lub nawet o kierunku polityki danego organu samorządowego.
Pierwszym z przykładów jest zarządzenie zastępcze wydane 7 kwietnia
2011 r. przez wojewodę wielkopolskiego P.F. stwierdzające wygaśnięcie
mandatu radnego Rady Miejskiej w Jarocinie i burmistrza Jarocina A.P.
Radny Rady Miejskiej w Jarocinie A.P. został skazany wyrokiem Sądu
Rejonowego w Jarocinie na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Sąd uznał go za
winnego działania na szkodę spółki swojej żony. Włodarz Jarocina złożył
apelację od wyroku. Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał jednak w mocy
zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie20. Tym samym wystąpiła
obligatoryjna przesłanka do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
http://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-prasowe/wojewoda-wydal-zarzadzenie-zastepcze-o-wygasnieciu-mandatu-radnego-adama (20.05.2017).
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Ponadto A.P. pomimo wyboru na radnego na sesji Rady Miejskiej Jarocina 29 listopada 2010 r. odmówił złożenia ślubowania, co na podstawie
ustawy powoduje wygaśnięcie mandatu radnego. Powyższe obligowało
Radę Miejską w Jarocinie do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie
mandatu radnego w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu21. Rada Miejska w Jarocinie wbrew ustawowemu obowiązkowi (ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw) nie podjęła stosownej uchwały.
Nie uczyniła tego również po wystosowaniu do niej wezwania, wobec
czego wojewoda wielkopolski 22 marca 2011 r. poinformował Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o zamiarze wydania zarządzenia zastępczego, które wydał 7 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał rację wojewody i utrzymał w mocy zasadność odwołania z funkcji burmistrza, a Naczelny Sąd Administracyjny, do którego
odwołał się A.P., także oddalił jego skargę. 13 grudnia 2011 r. burmistrz
Jarocina złożył na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie rezygnację z zajmowanej funkcji. Jego obowiązki do czasu wystąpienia przez
wojewodę do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyznaczenie osoby
pełniącej funkcję burmistrza, a następnie przedterminowych wyborów,
pełnił sekretarz miasta22.
11 kwietnia 2016 r. wojewoda mazowiecki Z.S. wezwał Radę Powiatu
Wołomińskiego do wygaszenia mandatu radnego M.D. Radny był dodatkowo członkiem Zarządu Powiatu oraz dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych w Tłuszczu, z którym gmina
ta podpisała siedem umów cywilno-prawnych na wykonanie zadań typu
wywóz nieczystości i śmieci, dostawę wody, organizowanie targowiska itp.
Dwie z tych umów zostały zawarte w wyniku przetargu23. Rada do wezwania
się nie zastosowała, co skutkowało wydaniem przez wojewodę zarządzenia
zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Wojewoda uznał, że
radny, prowadząc działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, wykonywał funkcję publiczną z naruszeniem art. 25 b) ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym, a także niezgodnie z art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego. Od wydanego zarządzenia odwołał się zarówno radny
M.D., jak i powiat wołomiński. Radny tłumaczył, że jako dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi na rzecz gminy, a nie
Ibidem.
Zob. http://www.jarocinska.pl/artykuly/adam-pawlicki-nie-jest-juz-burmistrzem,5235.htm
(20.05.2017).
23
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wsa-wygaszenie-mandatu-radnego-wolominskiego-bylo-sluszne (16.06.2017).
21

22
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powiatu i nie zachodzi tu konflikt interesów. Dodawał ponadto, że z łączenia tych funkcji nie czerpie żadnych osobistych korzyści24. 13 czerwca
2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił obie skargi,
uznając je za niezasadne. Zdaniem sędzi sprawozdawcy I.D. „łączenie stanowisk w radzie powiatu, jego zarządzie i na funkcji dyrektora Zakładu
Komunalnego mogło mieć charakter korupcyjny. Co nie znaczy, że takie
zarzuty radnemu postawiono” 25.
Kolejnym przykładem jest zarządzenie zastępcze wydane 6 lutego
2017 r. przez wojewodę lubelskiego P.Cz. stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta Lublina K.Ż. 23 listopada 2016 r. do wojewody
lubelskiego wpłynęło pismo, w którym Centralne Biuro Antykorupcyjne,
po wcześniejszej kontroli w lubelskim ratuszu, wniosło o podjęcie działań nadzorczych określonych w art. 98a ustawy o samorządzie gminnym
w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Lublina.
W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych CBA ujawniono, że
K.Ż. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r., czyli do dnia
odwołania z pełnionej funkcji, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU Życie
S.A.26 Jest ona spółką w całości kontrolowaną przez PZU S.A., natomiast
w spółce PZU S.A. Skarb Państwa miał na 1 stycznia 2014 r. i do 21 stycznia
2016 r. jedynie 34,4% akcji. Jak wskazano w części teoretycznej niniejszego artykułu, ustawodawca zezwala na zasiadanie osobom publicznym
w radach nadzorczych spółek jedynie w przypadku posiadania w nich
przez Skarb Państwa co najmniej 50% akcji.
Rada Miasta Lublina nie stwierdziła jednak wygaśnięcia mandatu prezydenta, wobec czego, po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu
do podjęcia uchwały przez Radę Miasta Lublina i powiadomieniu 3 lutego
2017 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda lubelski wydał 6 lutego 2017 r. zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu K.Ż.
Wojewoda, posądzony o działalność o charakterze politycznym, wydając
zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta Lublina, powoływał się na zamówione ekspertyzy prawne. Większość
z nich zawierała opinię, iż wojewoda miał obowiązek wydać zarządzenie
Ibidem.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 czerwca 2017 r., sygn. II
SA/Wa 2196/16.
26
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/zarz%C4%85dzenie-zast%C4%99pcze-ws-wyga%C5
%9Bni%C4%99cia-mandatu-prezydenta-lublina (22.05.2017).
24

25
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zastępcze, przekazując na sąd prawo do oceny zasadności zarzutów postawionych przez CBA. W zaprezentowanej przez wojewodę opinii mecenasa
W.G. znajduje się stwierdzenie, iż „[a]ktualnie obowiązujące przepisy nie
przyznają wojewodzie uprawnienia do weryfikowania, a w szczególności
kwestionowania ustaleń poczynionych przez CBA. Wręcz przeciwnie,
w świetle przepisów określających miejsce, które zajmuje CBA w systemie
organów administracji państwowej oraz zakres kompetencji tej służby, wojewoda jest związany stanowiskiem CBA. […] Nadmieniam, że ewentualne
niedopełnienie przez wojewodę obowiązku zastosowania przedmiotowego
środka nadzorczego (wydania zarządzenia zastępczego) musi być oceniane
w kontekście art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(przestępstwo urzędniczego niedopełnienia obowiązku)”27. Prezydent odwołał się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który nie wydał jeszcze w tej sprawie rozstrzygnięcia.
Analogiczny przypadek miał miejsce w Radomiu, gdzie 29 czerwca
2017 r. wojewoda mazowiecki Z.S. wydał zarządzenie zastępcze, w którym na tej samej podstawie stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta
Radomia R.W., wzywając wcześniej Radę Miejską w Radomiu do podjęcia
uchwały o wygaszeniu mandatu.
Podstawą wygaszenia mandatu były zarzuty Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące złamania przez prezydenta ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Prezydent miał wbrew ustawowemu zakazowi przez cztery miesiące zasiadać w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy
sp. z o.o.28 R.W. twierdził, że nie naruszył ustawy antykorupcyjnej, ponieważ udziałowcem spółki, która go powołała do rady nadzorczej, był Skarb
Państwa. Zdaniem CBA udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50%. Prezydent Radomia odwołał się od wydanego przez wojewodę mazowieckiego zarządzenia zastępczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.
Jak pokazują zaprezentowane przykłady, zarządzenie zastępcze wojewody jest zarówno skutecznym, jak i kontrowersyjnym środkiem nadzoru
nad samorządem terytorialnym. W zależności od sytuacji, w której wojewoda zdecyduje się na tak radykalny krok, może zostać oskarżony o działalność spowodowaną motywami politycznymi, chęć ingerencji w sprawy
http://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/ZARZ%C4%84DZENIE%20ZAST%C4%98
PCZE.pdf (22.05.2017).
28
http://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/34159,Wojewoda-Mazowiecki-wydal-zarzad
zenie-zastepcze-dotyczace-mandatu-Prezydenta-Rad.html (30.06.2017).
27
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jednostek samorządu terytorialnego lub chęć ich destabilizacji. Jednakże
zamknięty katalog przesłanek skutecznie uniemożliwia wojewodzie nadużywanie zarządzenia zastępczego jako broni w walce politycznej. Budzi
ono także szereg wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia sądu właściwego
do rozpatrzenia złożonej skargi od wydanego zarządzenia. Także często
długotrwały proces odwoławczy powodujący, iż osoba, wobec której zostało ono wydane, ma możliwość dokończenia swej kadencji, czyni zarzut
nieskuteczności tego środka nadzoru. Pomimo wielu wątpliwości zarządzenie zastępcze wojewody daje możliwość szybkiego reagowania na sytuacje łamania prawa w samorządzie terytorialnym, przez co należy stwierdzić, że spełnia swoją rolę i uznać je jako sprawdzający się środek nadzoru.

Summary

The issue of supervision of local government is a keystone of the proper function
thereof. Both the Constitution of the Republic of Poland and enacted laws regulate this
issue, defining nature and scope of supervision and competence of each authority to
administer it. One such means of supervision which arouses controversy it the Supplementary Order of the Voivode. The diversified nature of the act raises many doubts as
to the specific aspects of its application.
Although the issue had already been widely discussed in the legal framework, practice
provides new real and legislative situations which form the basis for further academic
reflection. The article covers both the discussion of theoretical and legal assumptions as
well as the presentation of the most interesting - in the opinion of the author – cases of
the practical application of the supervision to the local government by Supplementary
Order of the Voivode.
Keywords: supplementary order of the voivode, supervision over the local government, voivode, provincial governor, supplementary order, local government
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Tryb podjęcia uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
a zasada samodzielności gminy
Procedure for adopting a resolution on changing
the network of primary and secondary schools
to the new school system versus the principle
of the independence of the commune

Samodzielność stanowi jeden z elementów składających się na istotę
samorządu terytorialnego1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego wyraża zasadę samodzielności, przyjmując iż „społeczności lokalne mają –
w zakresie określonym prawem – pełną swobodę działania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres
kompetencji innych organów władzy”2.
Na gruncie polskich rozwiązań zasada samodzielności wynika zarówno
z przepisów Konstytucji (art. 16 ust. 2 w związku z art. 165), jak i z przepisów ustaw ustrojowych3. Na konstytucyjne ujęcie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego składają się dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Ten pierwszy oznacza niezależność od administracji rządowej, drugi
– realizowanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców4.
M. Mączyński, Samodzielność a samorządność, w: Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red.
M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011, s. 15 i n.
2
Zob. art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z 15 października 1985 r., Dz.U.
z 1994 r., nr 124, poz. 607; tekst sprostowany Dz.U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107.
3
Zob. art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.;
art. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.;
art. 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.
4
D. Bach-Golecka, M.J. Golecki, Uwagi do art. 165, w: Konstytucja RP. Komentarz, t. II, red. M. Safjan,
L. Bosek, Warszawa 2016, s. 903; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa
2016, s. 346.
1
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Samodzielność oznacza zatem gwarantowaną przez przepisy prawa, wyodrębnioną i określoną przepisami sferę możliwości działania jednostki
samorządu terytorialnego. Należy ją rozumieć jako konstytucyjnie przyznaną możliwość decydowania przez wspólnoty samorządowe o swoich
sprawach w ramach prawa. Samodzielność nie ma więc charakteru nieograniczonego. Samorząd terytorialny jest instytucją prawną, został powołany z woli ustawodawcy po to, by wykonywać zadania publiczne przez
niego określone5. Granice tej samodzielności wyznaczają normy konstytucyjne oraz przepisy ustaw zwykłych.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego dla określenia granic samodzielności jednostek samorządu terytorialnego istotne znaczenie ma zasada
proporcjonalności, która winna być w rygorystyczny sposób uwzględniana przy ingerencji ustawodawcy w sferę samodzielności samorządu
terytorialnego. Zdaniem Trybunału charakter uprawnień przysługujących
jednostkom samorządu terytorialnego jest taki, że umożliwia ingerencję
ustawodawcy w sferę tych uprawnień w zakresie szerszym i na innych zasadach niż w odniesieniu do podmiotów pozostających poza układem administracji publicznej, jednak i w tym przypadku ingerencja nie może być
nadmierna6.
Samodzielność prawna samorządu terytorialnego nieodłącznie wiąże
się z problematyką nadzoru7. Państwo, przyznając samorządowi część władzy, zastrzega sobie prawo do nadzoru nad sposobem jej wykonywania.
Podobnie jak samodzielność, instytucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego ma podstawę konstytucyjną, której uszczegółowienie
znalazło się w przepisach ustaw samorządowych8. Z szeroko rozumianym
nadzorem wiąże się także ustanowienie określonych form współdziałania
organów władzy publicznej w procedurze podejmowania rozstrzygnięć
przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa o samorządzie gminnym9 w art. 89 przewiduje trzy formy współdziałania organów. Powołany przepis stanowi: „Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub
zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinJ. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, s. 43–44.
Wyrok TK z 17 października 1995 r., sygn. K 10/95, OTK 1995, nr 2, poz. 10 oraz wyrok TK
z 4 maja 1998 r., sygn. K 38/97 OTK ZU 1998, nr 3, poz. 31.
7
I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa
administracyjnego, Kraków 2007, s. 315.
8
A. Skoczylas, W. Piątek, Uwagi do art. 171, w: Konstytucja RP. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L.
Bosek, Warszawa 2016, s. 949.
9
T.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.
5
6
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no nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu”.
Zawarte w tym przepisie wyliczenie form współdziałania organów administracji publicznej z organem gminy, od których zależy ważność rozstrzygnięcia organu gminy, stanowi katalog zamknięty10. Z redakcji analizowanego przepisu wynika, że obowiązek zatwierdzenia, uzgodnienia lub
zaopiniowania musi być przewidziany w przepisach ustaw szczególnych.
Wskazane formy współdziałania organów władzy publicznej z organem gminy stanowią zarazem środki nadzoru11 nad działalnością samorządu terytorialnego, a intensywność ich wykorzystania przez ustawodawcę
wpływa na zakres samodzielności organów gminy.
Obowiązek współdziałania organu administracji rządowej – kuratora
oświaty – z organem gminy przewidziany został m.in. w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe12. Jednym
z założeń wdrażanej reformy systemu oświaty jest likwidacja gimnazjów
i wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych od 1 września 2017 r.
Wprowadzana reforma wymaga dostosowania istniejącej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, których prowadzenie jest zadaniem własnym
gmin13, do nowego ustroju szkolnego. Proces ten unormowany został
w artykułach od 206 do 210 powołanej wyżej ustawy.
Procedura dostosowawcza przewiduje podjęcie przez radę gminy dwóch
uchwał: pierwszej, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, i drugiej, właściwej,
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podlega obligatoryjnemu zaopiniowaniu przez właściwego kuratora oświaty. Po jej uzyskaniu rada gminy może podjąć uchwałę właściwą, tj. uchwałę w sprawie
10
Art. 89 ustawy o samorządzie gminnym będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy przepisy
kompetencyjne określają uprawnienia organów współdziałających za pomocą terminów użytych
w tym przepisie. Użycie innych zwrotów wyklucza stosowanie tego artykułu. Stosowanie analogii
bądź wykładni rozszerzającej wobec środków nadzorczych stosowanych w systemie zdecentralizowanym uznać należy za niedopuszczalne. Por. A. Matan, Komentarz do art. 89 ustawy o samorządzie
gminnym, teza nr 8, LEX.
11
Zob. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 404–405. W doktrynie prawa administracyjnego nie ma jednak jednolitego stanowiska w tej kwestii. Por. A. Matan, op. cit., teza nr 9. Nie
rozwijając tego zagadnienia, niewątpliwie przyjąć należy, iż czynności wskazane w art. 89 ustawy
o samorządzie gminnym zaliczyć należy do aktów nadzoru w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 7 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Por. np. wyrok NSA z 19 stycznia 2012 r.,
sygn. I OSK 2087/11.
12
Dz.U. z 2017 r., poz. 60.
13
Zob. art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.
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dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że uchwała w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół nie jest aktem prawa miejscowego, co
w praktyce oznacza, iż nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku
urzędowym. Aktem prawa miejscowego jest natomiast uchwała właściwa.
W opinii kuratora oświaty zawarta jest ocena zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocena w zakresie zapewnienia
przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki14. Kurator w przedmiotowej opinii może
także wskazywać zmiany, które rada gminy powinna uwzględnić w treści
uchwały właściwej. Artykuł 208 ustawy stanowi, iż opinia ta ma dla organu
gminy charakter wiążący.
Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego tylko wtedy, gdy opinia kuratora jest pozytywna lub gdy wskazuje zmiany, jakie należy uwzględnić przy jej podejmowaniu. W przypadku uwzględnienia tych zmian w treści uchwały właściwej
przyjmuje się, że uchwała w sprawie projektu sieci szkół uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.
Jeśli organ gminy nie zgadza się z oceną kuratora oświaty, może kwestionować tę opinię, wnosząc skargę do sądu administracyjnego.
Pierwszy problem, jaki wyłania się na tle tak unormowanej procedury
dostosowania sieci szkół w kontekście gwarantowanej konstytucyjnie samodzielności gminy, dotyczy uprawnień kuratora oświaty i wojewody. Działania
podejmowane przez te organy z założenia ograniczają samodzielność gminy i dlatego winny być unormowane w sposób jednoznaczny. Rozwiązania
prawne w tym zakresie nie powinny wywoływać jakichkolwiek wątpliwości
co do zakresu możliwej ingerencji tych organów w sferę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego15. Analiza przepisów określających tryb dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego każe postawić pytanie,
w jakiej relacji pozostaje uprawnienie kuratora oświaty do oceny legalności
rozwiązań zawartych w uchwale rady gminy do kompetencji wojewody jako
organu nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?
Zgodnie z art. 171 Konstytucji: „1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności”, „2. Organami
14
Zob. art. 208 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 59.
15
Właściwe unormowanie dopuszczalnych środków oraz granic ingerencji w przepisach stanowi bowiem istotną gwarancję samodzielności działania jednostki samorządu terytorialnego. Por. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 36.
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nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes
Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.
Ustawa o samorządzie gminnym, konkretyzując postanowienia ustawy
zasadniczej, nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek przedkładania wojewodzie uchwał rady gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia16.
Zgodnie z art. 91 uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Mając na uwadze powołane przepisy, rozważyć należy, czy dokonana
przez kuratora oświaty ocena w aspekcie zgodności z prawem uchwały
rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół wyłącza ocenę legalności uchwały właściwej przez wojewodę w zakresie, w jakim
jej treść uznana została za zgodną z prawem przez kuratora oświaty na
etapie opiniowania jej projektu? Czy jednak wojewoda, dostrzegając niezgodność z prawem rozwiązań zawartych w uchwale, może wszcząć postępowanie i wydać rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając nieważność
uchwały w całości lub w części? Ujmując problem nieco ogólniej, trzeba
powiedzieć, że ustalenia wymaga rola wojewody jako organu nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy w procesie
decyzyjnym obowiązuje procedura uprzedniego zajęcia stanowiska przez
inny organ. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie dają
odpowiedzi na sformułowane wyżej pytania.
Pewną wskazówką może być pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2009 r.17 Sąd ten stwierdził, że opinia wydana w ramach współdziałania organów stanowi akt
nadzoru w rozumieniu art. 3 § 2 ust. 7 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi18. Odnosząc się do
uprawnień nadzorczych wojewody, NSA wyraził stanowisko, iż „zgodnie
z zasadą wyłączności właściwości organu (tylko jeden organ może być
właściwy w danej sprawie, na danym terenie i w danej instancji) w kwestii treści i trybu podjęcia tej opinii wyłączona jest właściwość organów
nadzoru w rozumieniu art. 76 ustawy o samorządzie powiatowym”. Zdaniem Sądu oznacza to, że organy nadzoru, dokonując kontroli legalności
uchwał organu jednostki samorządu terytorialnego, mogą jedynie badać,
czy w rozpoznawanej sprawie wydanie kontrolowanej uchwały zostało
Zob. art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
LEX nr 555870.
18
T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.
16
17
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poprzedzone uzyskaniem opinii organu właściwego do jej wydania. Nie
mają natomiast prawa oceniać ani treści tej opinii, ani też, czy została ona
wydana zgodnie z prawem.
Powołany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy wprawdzie innego stanu faktycznego oraz odnosi się do organów nadzoru wymienionych w art. 76 ustawy o samorządzie powiatowym, jednak poglądy
wyrażone w jego uzasadnieniu można odnieść do oceny roli wojewody
w procedurze dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Po
pierwsze, treść art. 76 ustawy o samorządzie powiatowym jest tożsama
treścią art. 86 ustawy o samorządzie gminnym, a ponadto orzeczenie dotyczy kwestii uzyskania opinii przed podjęciem rozstrzygnięcia przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zachodzi też tożsamość
rozwiązań zawartych w art. 89 ustawy o samorządzie gminnym i rozwiązań zawartych w art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym.
Odnosząc zatem przywołany pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozpatrywanego zagadnienia, stwierdzić należy, iż Sąd wyklucza
jedynie badanie i ocenę przez wojewodę treści i trybu wyrażenia opinii
przez kuratora oświaty. Zasada wyłączności właściwości organu odnosi
się, zdaniem Sądu, wyłącznie do tej kwestii. Nie oznacza natomiast wyłączenia kompetencji wojewody do badania i oceny uchwały rady gminy
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwały właściwej) na zasadach ogólnych19.
Dopuszczalne zatem jest przyjęcie stanowiska, że wojewoda jako organ nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego może wszcząć
postępowanie i wydać rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając nieważność
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
w całości lub w części. Jednocześnie jednak nie można pominąć faktu, że
uchwała właściwa zawiera treści, co do których w sposób wiążący dla gminy wypowiedział się już jeden z organów administracji rządowej. W praktyce oznacza to, iż ustawodawca wygenerował stan prawny, w którym dwa
organy administracji rządowej mogą zająć odmienne stanowisko co do
Podkreślić należy, iż uprawnienia nadzorcze wojewody nierozerwalnie łączą się z obowiązkiem stosowania środków nadzoru w przypadku stwierdzenia występowania ustawowych przesłanek, tj. stanu
naruszenia prawa przez działania jednostki samorządu terytorialnego. Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 428. Podobne stanowisko zajmuje M. Karpiuk,
stwierdzając: „organy sprawujące nadzór w ramach swojej ustawowej kompetencji nie mogą zawęzić
ani poszerzyć zakresu nadzoru”. Por. M Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty
nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008, s. 133. J. Czerw również prezentuje pogląd, iż „każda
uchwała rady gminy i każde zarządzenie wójta podlegają nadzorowi”. Por. J. Czerw, Nadzór nad samorządem gminnym, w: Samorząd terytorialny (Zagadnienia prawne). Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego,
t. II, red. B. Ćwiertniak, Sosnowiec 2015, s. 259.
19
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zgodności z prawem rozwiązań zawartych w uchwale właściwej. Niezależnie bowiem od tego, czy treść uchwały właściwej powiela treść uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół, czy też zawiera rozwiązania
wskazane w opinii kuratora oświaty (wiążące dla organu gminy) wojewoda, stwierdzając ich nieważność, zakwestionowałby ich ocenę w aspekcie
legalności dokonaną przez kuratora oświaty.
Odmienna interpretacja analizowanego stanu prawnego mogłaby zostać oparta na rozszerzającej wykładni zasady wyłączności właściwości
organu. Skoro przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe przyznają kompetencję do oceny zgodności z prawem rozwiązań zawartych w uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego kuratorowi oświaty, to wojewoda nie jest
uprawniony do oceny zgodności z prawem uchwały właściwej w zakresie,
w jakim jej treść została uprzednio oceniona jako zgodna z prawem przez
właściwego kuratora oświaty w opinii odnoszącej się do uchwały w sprawie
projektu sieci szkół. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w praktyce treść
opiniowanej przez kuratora uchwały bądź w całości pokrywać się będzie
z treścią uchwały właściwej, bądź różnice treściowe wynikać będą z wykonania zaleceń kuratora oświaty. Niezależnie od tego treść uchwały właściwej zawierać będzie rozwiązania uznane przez kuratora oświaty za zgodne
z prawem. Przyjęcie więc koncepcji wyłączającej kompetencję wojewody do
oceny treści uchwały właściwej w oparciu o kryterium legalności oznaczałoby ograniczenie jego uprawnień nadzorczych, realizowanych na zasadach
ogólnych, poprzez regulację ustawową. Rola wojewody sprowadzałaby się
więc wyłącznie do zbadania, czy podjęcie uchwały właściwej poprzedzone
zostało zasięgnięciem opinii kuratora oświaty, bez możliwości oceny jej treści w aspekcie legalności. Mając na uwadze brzmienie art. 208 ust. 5 ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydaje się, że takie
właśnie było założenie ustawodawcy20.
Kolejne zagadnienie, które wyłania się na tle analizy trybu podjęcia
uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół dotyczy sądowej ochrony samodzielności gminy.
Artykuł 208 ust. 5 zd. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe przyznaje organowi gminy prawo wniesienia do sądu
administracyjnego skargi na opinię kuratora oświaty. Przewidziano więc
analogiczne rozwiązanie jak w przypadku wydania przez wojewodę rozWskazany przepis stanowi, że opinia kuratora oświaty dotycząca uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego jest wiążąca, zaś środkiem prawnym, przy
użyciu którego może być kwestionowana, jest skarga do sądu administracyjnego.

20
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strzygnięcia nadzorczego w procedurze badania legalności działalności
uchwałodawczej samorządu terytorialnego. Wydaje się więc, że zasada sądowej ochrony samodzielności samorządu terytorialnego została zagwarantowana już na poziomie współdziałania organów w procesie decyzyjnym. Bliższa analiza tego zagadnienia wzbudza jednak pewne wątpliwości.
Możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na opinię kuratora oświaty nie przesądza jeszcze o dostatecznym stopniu gwarancji sądowej ochrony samodzielności gminy. Poddając analizie zakreślone przez
ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe terminy na
podjęcie rozstrzygnięć w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego, trzeba zauważyć, że ochrona ta w znacznym stopniu
staje się jedynie formalna.
Powołana ustawa została ogłoszona 11 stycznia 2017 r., a omawiane
przepisy weszły w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 stycznia 2017 r. Zgodnie z jej postanowieniami termin na podjęcie przez radę
gminy uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół publicznych do nowego ustroju szkolnego upływał 31 marca 2017 r. Oznacza to, że na jej
podjęcie organ samorządu gminnego miał dwa i pół miesiąca.
Trzydniowy okres vacatio legis w kontekście rozbudowanej treści ustawy,
jak również znaczenia i ciężaru gatunkowego rozstrzygnięć, jakie powinny
znaleźć się w uchwale, nie można uznać za wystarczający. Trzeba założyć,
że samo przygotowanie projektu pierwszej uchwały, tj. uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do nowego
ustroju szkolnego, to proces, który wymaga czasu i to tym więcej im bardziej rozbudowana jest sieć szkół w danej gminie.
Ze względu na rytm pracy rady gminy, konieczność uprzedniego dostarczenia projektu uchwały członkom rady gminy oraz przedyskutowania
jego założeń na posiedzeniu właściwej komisji rady realnie jego uchwalenie mogło nastąpić na początku lutego.
Ustawa przewiduje przekazanie tej uchwały kuratorowi oświaty oraz
właściwym organom związków zawodowych. Podmioty te mają 21 dni na
wyrażenie opinii21. Zakładając, że opinie kuratora oświaty oraz związków
zawodowych wpłynęły do gminy do 28 lutego, to realnie skarga na opinię kuratora mogła zostać wniesiona do sądu administracyjnego w marcu
2017 r. Mając na uwadze praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw w sądach administracyjnych, za niemożliwe uznać należy wydanie orzeczenia
przez właściwy sąd w tym samym miesiącu, w którym wpłynęła skarga.
21

Por. art. 208 i art. 209 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
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Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ustala
dla organu gminy graniczny termin na podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych na 31 marca. Niepodjęcie
uchwały w tym terminie powoduje wejście w życie rozwiązań przewidzianych na taką okoliczność przez przepisy powołanej ustawy22.
Na tle przeprowadzonej analizy trudno więc stwierdzić, że zasada sądowej ochrony samodzielności gminy została w dostateczny sposób zagwarantowana. Wejście w spór sądowy organu gminy z kuratorem oświaty doprowadzi ostatecznie do wydania rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny,
tyle tylko że nie będzie ono miało jakiegokolwiek praktycznego znaczenia.
Ustanowione przez art. 89 ustawy o samorządzie gminy formy współdziałania organów władzy publicznej w procedurze podejmowania decyzji przez organ gminy stanowią ważny instrument oddziaływania przez
państwo (organy administracji rządowej) na decyzje samorządu gminnego.
Od sposobu oraz intensywności ich wykorzystywania przez ustawodawcę
zależy w dużym stopniu zakres samodzielności organu gminy w podejmowaniu określonych rozstrzygnięć. Nawet teoretycznie „miękka” forma współdziałania, jaką jest opinia innego organu, może stanowić istotne
ograniczenie. Wystarczy, aby ustawodawca nadał jej formułę opinii „pozytywnej” lub „wiążącej”, a w praktyce może stać się ona środkiem eliminującym swobodę decyzyjną organu gminy.
Z punktu widzenia zasady samodzielności gminy tryb podejmowania
uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
nie odpowiada postulatowi precyzyjnego określenia zakresu swobody decyzyjnej organu gminy. Rozwiązania przyjęte w ustawie powodują trudności
w ustaleniu roli wojewody w tej procedurze. Jak wyżej wskazano, możliwe są
różne interpretacje zakresu jego działań nadzorczych. Samo zaś przyznanie
kuratorowi oświaty prawa do wiążącego wypowiadania się na temat legalności rozwiązań zaproponowanych w uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego może nasuwać wątpliwości, czy
ingerencja ustawodawcy w sferę samodzielności gminy nie narusza zasady
proporcjonalności i tym samym, czy nie jest nadmierna.
Podobnie ocenić należy rozwiązania ustawy odnoszące się do sądowego kwestionowania opinii kuratora oświaty. Przyznane gminie prawo
wniesienia skargi na opinię organu, którego współdziałanie jest wymagane
przez ustawodawcę w procesie podejmowania decyzji przez organ gminy, służyć ma m.in. ochronie samodzielności jednostki samorządu teryto22

Por. art. 211 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
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rialnego. W demokratycznym państwie prawa ochrona ta powinna mieć
realny charakter, tzn. sądowe rozstrzygnięcie w realny sposób powinno
w konkretnym przypadku rozstrzygać o zakresie tej samodzielności. Rozwiązania przyjęte w ustawie – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ze względu na terminy przewidziane na podjęcie uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego stwarzają jedynie
pozory sądowej ochrony samodzielności gminy.
Przewidziana na gruncie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe forma współdziałania organu administracji rządowej
z organem gminy, jakkolwiek mieści się w formule art. 89 ustawy o samorządzie gminnym, to jednak z uwagi na ustawowo określoną treść opinii,
nadanie jej wiążącego charakteru oraz wyeliminowanie realnej możliwości
kwestionowania na drodze sądowej opinii kuratora oświaty stanowi przykład znaczącej ingerencji w sferę samodzielności samorządu terytorialnego, będąc tym samym przejawem realizacji idei centralizmu.

Summary

On January 15, 2017 the new regulations reforming the education system came into
force. They imposed on communes the obligation to adopt a resolution on changing the
network of primary and secondary schools to the new school system by March 31, 2017.
The failure to meet this obligation would result in the enforcement of the legal solutions
envisaged in such a circumstance by the legislature.
Adopting a resolution, the communal council had to cooperate with the school superintendent, who as an organ of public administration was entitled to give his binding
opinion on the decisions taken thereby.
Adhering to the principle of the judicial protection of communal independence, the
legislature provided the bodies of the commune with the ability to file an appeal with
an administrative court against the decision of the school superintendent. However, this
guarantee cannot be recognized as feasible, as before the court resolves the appeal with
legal force, the legal solutions which were planned by the legislature come into force by
March 31, 2017, if the organ of the commune fails to adopt a resolution.
Keywords: local government, education, supervision, autonomy of local government, supervision of local government
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Zarządzanie szkołą jako zadanie własne
gminy a uprawnienia organów administracji
rządowej
School management as the responsibility of the
commune and the authority of the central government

Wprowadzenie
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Zadania
gminy zostały określone poprzez użycie klauzuli kompetencyjnej. Zgodnie
z art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 gmina wykonuje wszystkie
zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina wykonuje co do zasady dwa rodzaje zadań:
zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z art.
166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że zadania własne gminy
to takie zadania publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2 ustawodawca
wskazał przykładowe zadania własne gminy, które obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, działalności
w zakresie telekomunikacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kultury, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, promocji gminy, utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Katalog zadań wskazanych w ustawie nie jest
zamknięty. Ową listę zadań własnych gminy uzupełniają odrębne ustawy.
Wskazana ustawa w art. 7 ust. 1 pkt 8 stanowi, że zadaniem publicznym
gminy są sprawy związane z edukacją publiczną i ta problematyka jest prezentowana w niniejszym artykule.
1
2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r., poz. 446.
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Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe3 „zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, w tym integracyjnych
oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach
karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin”. Ustawodawca w sposób jednoznaczny
wskazuje, że zarządzanie szkołą publiczną jest zadaniem własnym gminy.
Ponadto należy stwierdzić, że są to zadania obligatoryjne, które gmina jest
zobowiązana realizować.
Gmina zakłada i prowadzi publiczne przedszkole i szkołę. Zgodnie
z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe publicznym przedszkolem
jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego
uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym
przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
oraz zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Natomiast szkołą publiczną zgodnie z art. 14 ust. 1 wskazanej ustawy jest
szkoła, która w szczególności: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie
ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan
nauczania.
Gmina jako organ prowadzący szkołę publiczną (przedszkole publiczne) ponosi odpowiedzialność za jej działalność. Zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe gmina w szczególności powinna:
▪▪ zapewnić warunki do działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
▪▪ zapewnić warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
▪▪ wykonywać remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne
w tym zakresie,
3

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59.
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▪▪ zapewnić obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową
i obsługę organizacyjną szkoły,
▪▪ wyposażyć szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania
innych zadań statutowych,
▪▪ wykonywać czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
do dyrektora szkoły.
Zapewnienie warunków do działania szkoły oznacza przede wszystkim przestrzeganie w szkole obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. Gmina powinna zatroszczyć się, aby: wyposażenie szkoły posiadało odpowiednie atesty lub
certyfikaty, plany ewakuacji umieszczone zostały w widocznym miejscu,
a drogi ewakuacyjne oznaczone zostały w sposób wyraźny i trwały oraz
aby w pomieszczeniach szkoły zapewnione było właściwe oświetlenie
i wentylacja. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez
nadzoru upoważnionej do tego osoby4.
Gmina w zakresie zadań opiekuńczych może zorganizować w szkole stołówkę dla dzieci. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym
opłaty za posiłki, organ prowadzący ustala wraz z dyrektorem szkoły5.
W myśl art. 39 ust. 2, 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV
szkół podstawowych, a 4 km – w przypadku uczniów klas starszych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązkiem
gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej
szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
Gmina jako organ prowadzący szkołę powołuje dyrektora szkoły, który
zostaje wyłoniony w drodze konkursu. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, dysponuje środkami finansowymi szkoły oraz sprawuje opiekę
Zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz.U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.
5
A. Perry, C.M. Nawrot, Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną. Poradnik
dla gmin i dyrektorów przedszkoli, Warszawa 2014, s. 29.
4
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nad uczniami. Gmina zgodnie z art. 57 ustawy – Prawo oświatowe sprawuje nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w związku z tym praca dyrektora szkoły jest pod nadzorem organu prowadzącego. Pozycja prawna dyrektora szkoły w systemie
organizacyjnym oświaty nie jest jasno określona, gdyż przepisy tego nie
regulują. Dyrektor szkoły w większości przypadków jest nauczycielem
mianowanym lub dyplomowanym, któremu powierzono funkcję kierowniczą. Nie jest on gminnym pracownikiem samorządowym, lecz nauczycielem pełniącym funkcję kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej jaką jest szkoła. Dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a nie
gminy i szkoła jako jednostka organizacyjna jest jego pracodawcą. Jednakże w praktyce kierownik urzędu gminy może wykonywać w stosunku
do dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę uprawnienia wynikające
ze zwierzchnictwa służbowego.
Gmina jako organ prowadzący nie powinna ingerować w kwestie organizacyjne szkoły, bo to dyrektor szkoły jest jej kierownikiem. Jednym z ciekawych orzeczeń w tej sprawie jest wyrok WSA w Rzeszowie z 20 grudnia
2012 r.6, w którym sąd uznał, że kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji
szkoły, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora
szkoły. Organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Zatem ustalanie
wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół, czy to poprzez określanie
sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania
nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów.
Jak wspomniano, zadaniem własnym gminy jest zakładanie szkół.
W gminach wiejskich często brakuje przedszkoli publicznych, a władze
gminne tłumaczą się brakiem środków na wybudowanie nowych obiektów.
Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie jest gmina Kurzętnik (pow.
nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie), która podjęła działania, aby
utworzyć punkty przedszkolne w szkołach. W gminie tej funkcjonowało
tylko 1 samorządowe przedszkole, które zapewniało 81 miejsc dla dzieci.
W celu powiększenia liczby miejsc przedszkolnych gmina z sukcesem złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Dzięki
6

Wyrok WSA w Rzeszowie z 20 grudnia 2012 r., sygn. II SA/Rz 1145/12.
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otrzymanym pieniądzom w gminie powstały trzy nowe przedszkola. Inicjatywa gminy Kurzętnik nie tylko zapewniła nowe miejsca w przedszkolach dla dzieci, ale również nowe miejsca pracy dla jej mieszkańców7.
Nadzór organów administracji rządowej nad działalnością
gminy w zakresie oświaty
W wyniku reformy administracji publicznej przekazano gminom zadania własne z zakresu edukacji publicznej, które wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednakże organy administracji rządowej czuwają nad prawidłową realizacją wskazanych zadań.
Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP organami nadzoru nad działalnością
gmin (powiatu, województwa) są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie.
Zakres nadzoru nad samorządem gminnym obejmuje wszelką działalność
gmin, w tym sprawy z zakresu administracji publicznej. W myśl przepisów
ustawy o samorządzie gminnym nadzór ten sprawowany jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem. Artykuł 88 wskazanej ustawy upoważnia
organy nadzoru do żądania informacji i danych dotyczących organizacji
i zasad funkcjonowania gminy oraz dokonywania wizytacji administracji
komunalnej i uczestniczenia w posiedzeniach organów gminy. Artykuły 91–94 regulują kwestie związane z instytucją orzekania o nieważności
uchwał, wstrzymania ich wykonania, stwierdzenia innych naruszeń prawa, a także zaskarżania w określonych sytuacjach uchwał do sądu administracyjnego. Obowiązuje powszechna zasada, że uchwały organów gminy
sprzeczne z prawem są nieważne i że o nieważności tych uchwał w całości
lub części orzeka organ nadzoru8. Natomiast sprawy finansowe gmin nadzorują regionalne izby obrachunkowe.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami prowadzi Minister Edukacji Narodowej i kurator oświaty. Zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe nadzór ten polega przede wszystkim na: obserwowaniu, analizowaniu
i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania, ocenianiu stanu
i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych
rozwiązań w procesie kształcenia. Formami nadzoru pedagogicznego są:
ewaluacja, kontrola i wspomaganie. Ewaluacja obejmuje zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły i ustalenie, czy szkoła spełnia
Zob. Na wyzwania – rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą, red. P. Nosala, Warszawa 2014, s. 41–42.
8
M. Zaręba, Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004,
t. LVIII, s. 301–302.
7
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badane wymagania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły,
które mogłyby wpłynąć na wiarygodność wyników ewaluacji. Kontrola
wykonywana jest przez kuratora oświaty i ma na celu sprawdzenie jakości
kształcenia w danej szkole. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
kontroli dyrektora szkoły o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru, o jej terminie i zakresie tematycznym. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkołę poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym
wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli9.
Minister Edukacji Narodowej nadzoruje i koordynuje wykonywanie
nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje
działalność kuratorów oświaty w tym zakresie. Ustawa – Prawo oświatowe
umocniła pozycję kuratora oświaty w systemie edukacji, nadając mu szereg
uprawnień. W imieniu wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty; w szczególności może zgodnie z art. 51 ust. 1: wydawać
decyzje administracyjne w sprawach wskazanych w ustawie, jest organem
wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego dla spraw dotyczących szkół publicznych, opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół, współdziała z organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół.
Zgodnie z art. 206 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe10 Rada gminy ma za zadanie przygotować uchwały dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwały te mają być przekazane kuratorowi oświaty, który
w tej sprawie wydaje opinię. Przepisy owej ustawy stanowią, że organy
gminy mają uwzględnić zmiany wskazane przez kuratora. Opinia kuratora
ma charakter wiążący, nie przysługuje na nią zażalenie, ale służy skarga do
sądu administracyjnego. Rola kuratora a konkretnie jego opinia, jest niezwykła ważna. Do 31 marca 2017 r. organy gminy miały czas aby po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty przyjąć powyższe uchwały11.
Zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. z 2015 r., poz. 1270.
10
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r.,
poz. 60.
11
Zob. B. Bugdalski, Reforma: działania organów prowadzących, „Dyrektor Szkoły” 2017, nr 1, s. 20–21.
9
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Innymi organami administracji rządowej, które mają prawo skontrolować działalność szkoły, są m.in.: Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Główny Inspektor Sanitarny działający
w praktyce dla szkół poprzez państwowych wojewódzkich i powiatowych
inspektorów sanitarnych sprawuje nadzór nad warunkami higieny procesów
nauczania i wychowania. Ma prawo wejść do pomieszczeń szkoły, żądania
pisemnych lub ustnych informacji oraz okazania dokumentów i wszelkich
potrzebnych danych12. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje
swoje zadania kontrolne najczęściej poprzez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i ma prawo do wejścia na teren budynku szkoły do każdego
pomieszczenia. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przedstawienie pozwoleń
na wszelkie przebudowy i zmiany w konstrukcji budynku13. Wszelkie prace
remontowe i konserwacyjne muszą być wykonywane w oparciu o materiały
dopuszczone do stosowania pod względem higieny i bezpieczeństwa.
Podsumowanie
Nowa ustawa – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. umocniła pozycję organów administracji rządowej w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zadań oświatowych gminy.
Należy postawić pytanie czy edukacją lepiej zarządza administracja centralna, czy samorząd? E. Gozdowska stwierdziła, że „władze lokalne mają
lepsze w porównaniu z władzą centralną rozeznanie w potrzebach szkół,
a ich działania są adekwatne do realnych potrzeb miejscowej społeczności,
która może wpływać na kształt systemu edukacji poprzez swoich reprezentantów. Władza samorządowa wykazuje też większą dbałość o lokalną
edukację. Dla wielu społeczności edukacja jest priorytetem, gdyż mieszkańcy zdają sobie sprawę, że chodzi o dobro ich dzieci”14. J. Kordziński
ma podobne zdanie na temat roli samorządu i jego wpływu na edukację.
Stwierdził on, że warto oddać gminie nadzór nad prowadzonymi przez nie
placówkami, ponieważ gmina będzie brać na siebie odpowiedzialność za
prowadzenie szkół, jeżeli będzie miała na nią bezpośredni wpływ15.
Trudno się nie zgodzić z powyższymi stwierdzeniami. W wyniku decentralizacji administracji publicznej gminie zostały przekazane zadania
Zob. ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 1 i 4), Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1412.
13
Zob. ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 81 i 82), Dz.U. z 2016 r., poz. 290.
14
E. Gozdowska, Edukacja – wielki sukces czy wielka porażka samorządu terytorialnego. Koncepcje zmian
w edukacji z perspektywy samorządu, „Ruch Pedagogiczny” 2013, nr 3, s. 144–145.
15
J. Kordziński, Dlaczego warto oddać nadzór samorządom?, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 5, s. 40.
12
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z zakresu edukacji publicznej jako jej zadanie własne. Gminie jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego została przekazana największa
liczba zadań oświatowych w stosunku do pozostałych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu ma możliwość wpływania na politykę
oświatową na swoim terenie.
Należy z całą pewnością stwierdzić, że wraz ze wzrostem podejmowanych działań przez władze samorządowe mieszkańcy gminy zaczną utożsamiać się z samorządem lokalnym. A jeśli mieszkańcy zaczną angażować
się w sprawy edukacji, to stanowi to ważny początek w procesie budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego z całą stanowczością należy postulować o przekazanie jeszcze większej władzy decyzyjnej w ręce samorządów.

Summary

This study on the implementation of the responsibilities of the commune in the field
of public school management touches very important issues. The commune as the body
managing a school must, in particular: create the conditions for the school to operate,
including conditions for safe and hygienic learning, provide administrative and financial
support, equip the school with the teaching aids and equipment necessary for the implementation of curricula, and perform repairs of school facilities. In carrying out its
educational responsibilities, the commune is supervised by the central government. The
Minister of National Education performs pedagogical supervision over schools, and in
particular supervises the activity of educational directors in this scope.
The aim of the article was to present the tasks of the municipality in terms of public
school management, and above all to describe the responsibility for its management and
organization.
Keywords: municipality, school, municipality’s own task, pedagogical supervision
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Aplikacyjna ścieżka dostępu do zawodu
radcy prawnego – piecza samorządu radców
prawnych a sfera kompetencji państwa
Access to the profession of an attorney at law
through legal apprenticeship – supervision of the Bar
Association versus state competence

Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań samorządu radców
prawnych w przygotowaniu do należytego wykonywania zawodu radcy
prawnego. Zagadnienie to wpisuje się w przyznaną przez art. 17 ust. 1
Konstytucji RP samorządowi radców prawych jako samorządowi zawodowemu reprezentującemu osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu1.
Zgodnie z art. 42 pkt 4 ustawy o radcach prawnych2 do zadań samorządu
należy przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Zadanie to realizują bezpośrednio okręgowe
izby radców prawnych, które organizują i prowadzą aplikację radcowską3,
1
Jak podkreśla Z. Klatka, w art. 17 Konstytucja zapewnia się nie tylko samą możliwość tworzenia struktur samorządowych, ale wyodrębnia samorządy zawodów zaufania publicznego, którym
przypisuje zadanie sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach
interesu publicznego i jego ochrony. Z. Klatka, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999,
s. 6; idem, Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004, s. 9.
2
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.), dalej: ustawa
o radcach prawnych.
3
§ 2 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały
nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały
nr 320/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 19 października 2016 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu obywania aplikacji radcowskiej.
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sprawując jednocześnie pieczę nad aplikantami radcowskimi w granicach
wyznaczonych obowiązkami aplikanta sformułowanymi w art. 35 ustawy
o radcach prawnych, do których należy: uczestniczenie w przewidzianych
programem zajęciach teoretycznych i praktycznych, samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych, przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy oraz przystąpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie.
Z punktu widzenia dostępu do zawodu radcy prawnego poruszane zagadnienie ma przy tym znaczenie kapitalne, gdyż pomimo, wydawać by się
mogło, dość szerokich dróg dostępu do zawodu, odbycie aplikacji radcowskiej pozostaje nadal podstawową, najpopularniejszą oraz, co warte podkreślenia, najbardziej efektywną ścieżką dostępu do tego zawodu. Podkreślił
to zresztą Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 listopada 2006 r., sygn.
30/064, uznając, że aplikacja „stanowi podstawową formę przygotowania
zawodowego do podjęcia i wykonywania zawodu”. To z kolei sprawia, zdaniem Trybunału, że „pożądane pozostaje objęcie całego przebiegu aplikacji
pieczą organów samorządu radcowskiego, której celem i skutkiem ma być
należyte wykonywanie zawodu. Elementem tej pieczy jest odpowiednio znaczący wpływ na przebieg aplikacji i egzaminów finalnych”.
Aktualnie aplikacyjna ścieżka kwalifikująca do zawodu radcy prawnego
przedstawia się następująco:
▪▪ nabór na aplikację radcowską jest domeną władztwa publicznego,
▪▪ organizacja i przebieg aplikacji radcowskiej objęte są pieczą samorządu,
▪▪ egzamin zawodowy ma formułę mieszaną – jest domeną władztwa publicznego z udziałem samorządu.
Nabór na aplikację radcowską
Zasady naboru na aplikację radcowską zostały istotnie przebudowane,
począwszy od ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw5, która postępowanie konkursowe dla
kandydatów na aplikację radcowską włączyła w sferę kompetencji państwa.
Ostatni „korporacyjny” nabór na aplikację radcowską odbył się 10 grudnia 2005 r., w oparciu o art. 7 tej ustawy, z udziałem jednak przedstawicieli
Ministra Sprawiedliwości zarówno w zespole przygotowującym pytania na
OTK-A 2006, nr 10, poz. 149.
Dz.U. z 2005 r., nr 163, poz. 1367. Ustawa zwana jest od nazwiska pierwszego jej wnioskodawcy
„lex Gosiewski” – E. Kwiatkowska-Falęcka, Historia legislacji zasad wykonywania zawodu i zasad etyki
radcy prawnego, w: Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2015, s. 43.
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egzamin konkursowy, jak i w komisjach konkursowych do przeprowadzenia
egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów radcowskich.
Odejście od samorządowego modelu naboru na aplikację stało się następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r., sygn.
P 21/026, zgodnie z którym osoby ubiegające się o przyjęcie na aplikację nie były objęte pieczą samorządu, stąd nabór na aplikację nie mógł
stanowić sfery kompetencji samorządu, lecz władzy publiczne7. Kandydaci na aplikację nie są członkami danej korporacji, co sprawia, że o ich
sytuacji prawnej nie mogły rozstrzygać akty wewnętrzne pochodzące od
organów korporacji, a dotyczące m.in. zasad organizacji konkursów. Jasne
stanowisko w tym względzie zajął Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając
już w wyroku z 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99, że „akty wewnętrzne
obowiązują jedynie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu dany akt i nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli,
osób prawnych oraz innych podmiotów” 8.
Ostatecznie zatem nabór na aplikację radcowską został uznany za sprawę
publiczną, dotyczącą korzystania z wolności wyboru zawodu, gwarantowanej przez art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Tym samym znalazł się on poza zakresem regulacji wewnątrzkorporacyjnych i zgodnie z art. 31 ust. 3 i art. 65
ust. 1 Konstytucji poddano go regulacji ustawowej9. Realizacja natomiast
dyspozycji ustawowych spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości, który
zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o radcach prawnych sprawuje nadzór nad
działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą10.
Zgodnie z art. 331 ust. 1 w zw. z art. 335 ust. 1 ustawy o radcach prawnych to właśnie Minister Sprawiedliwości powołuje zarządzeniem komisje
egzaminacyjne ds aplikacji radcowskiej, zwane komisjami kwalifikacyjnymi, które przeprowadzają egzamin wstępny na aplikację radcowską. Właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej lub
kilku okręgowych izb. Członkami komisji powinny być osoby, których
wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu wstępnego. Każda komisja kwalifikacyjna składa się z siedOTK-A 2004, nr 2, poz. 9.
Stanowisko to Trybunał potwierdził także w wyroku z 19 kwietnia 2006 r., sygn. K 6/06,
OTK-A 2006 nr 4, poz. 45.
8
OTK 2000 nr 5, poz. 141.
9
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r., sygn. P 21/02, OTK-A 2004, nr 2,
poz. 9; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r., sygn. K 6/06, OTK-A 2006,
nr 4, poz. 45.
10
M. Mitera, Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad radcami prawnymi (uwagi na tle orzecznictwa), w: Publicznoprawny status radcy prawnego, red. M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, Warszawa 2012, s. 171.
6
7
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miu członków – trzech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, dwóch
przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych,
jednego pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych oraz jednego prokuratora powołanego co najmniej na
stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej11. W stosunku do komisji
kwalifikacyjnej Minister Sprawiedliwości jest organem wyższego stopnia12.
Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
w terminie do 30 czerwca każdego roku ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje m.in. termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu
do egzaminu wstępnego, termin przeprowadzenia tego egzaminu oraz
wysokość opłaty za egzamin13. Swoje zgłoszenie kandydat na aplikanta
powinien złożyć do komisji kwalifikacyjnej14. Przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o pozostawieniu zgłoszenia bez
rozpoznania, na które przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości, jeżeli kandydat pomimo wezwania nie uzupełnił braków formalnych
zgłoszenia15. Z kolei jeżeli kandydat pomimo wezwania nie uiścił opłaty
za udział w egzaminie wstępnym, to przewodniczący komisji wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia, na które także przysługuje zażalenie do
Ministra Sprawiedliwości. W przypadku zgłoszenia złożonego po terminie
przewodniczący wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do
udziału w egzaminie wstępnym, na którą przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Natomiast kandydaci zakwalifikowani do udziału
w egzaminie wstępnym są zawiadamiani przez przewodniczącego komisji
o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu16.
Z przebiegu egzaminu wstępnego sporządza się niezwłocznie protokół, którzy podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej uczestniczący w egzaminie wstępnym. W terminie 7 dni od jego sporządzenia
przewodniczący komisji przesyła go Ministrowi Sprawiedliwości17.
Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru,
składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi18, a pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co
Art. 335 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Art. 331 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
13
Art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z art. 334 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
opłata za egzamin wstępny stanowi dochód budżetu państwa.
14
Art. 333 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.
15
Art. 333 ust. 5 ustawy o radcach prawnych.
16
Art. 333 ust. 7–9 ustawy o radcach prawnych.
17
Art. 339 ust. 4–5 ustawy o radcach prawnych.
18
Art. 33 9 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
11
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najmniej 100 punktów19. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja
kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza jej odpis kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości20. Od uchwały kandydatowi
przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od jej
doręczenia, który rozstrzyga je w formie decyzji administracyjnej21.
O wynikach egzaminu wstępnego Minister Sprawiedliwości zawiadamia rady okręgowe izb radców prawnych i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik
z egzaminu22 .
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych uzyskanie przez
kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do
złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat
od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego, przy czym
stosownie do art. 33 ust. 4 ustawy o radcach prawnych rada okręgowej izby radców prawnych nie może odmówić wpisu osobie spełniającej
ustawowe warunki tego wpisu.
Aplikacja radcowska – przebieg i organizacja
Standardowa ścieżka do zawodu radcy prawnego składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest ukończenie jednolitych studiów prawniczych
i uzyskanie tytułu magistra prawa, drugim – odbycie aplikacji radcowskiej
i wreszcie trzecim – zdanie państwowego egzaminu końcowego.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o radcach prawnych aplikację radcowską organizują i prowadzą okręgowe izby radców prawnych. Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu
przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów
poszczególne okręgowe izby radców prawnych zawierają umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji.
Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism,
umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu23.
Jest to cel bezpośredni aplikacji. Natomiast aplikanci podnoszą również
cele pośrednie aplikacji, tj. przygotowanie do egzaminu zawodowego i inArt. 33 9 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.
Art. 3310 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
21
Art. 3310 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.
22
Art. 3310 ust. 5 ustawy o radcach prawnych.
23
Art. 32 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
19
20
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tegrację środowiska w ramach samorządu radcowskiego. Zatem aplikanci powinni na aplikacji radcowskiego realizować cele w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.
Do powyższych celów szkolenia odnosi się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Zgodnie z nim celem szkolenia jest w szczególności:
pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej, praktyczne zaznajomienie
aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzącymi w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia
samodzielnej praktyki zawodowej, zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego oraz należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego określonego ustawą o radcach
prawnych24. Tak więc szkolenie na aplikacji obejmuje uzyskanie wiedzy
w zakresie stosowania i interpretacji prawa (poszczególnych gałęzi i działów prawa) oraz orzecznictwa sądów, a ponadto uzyskanie umiejętności
praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, który
polega na świadczeniu pomocy prawnej25. Świadczenie pomocy prawnej,
zgodnie z ustawą o radcach prawnych, polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami
i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy26.
Ważnym celem szkolenia jest również wyrobienie w aplikantach radcowskich miękkich umiejętności, takich jak postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii, komunikacja społeczna, w tym komunikacja
z klientami oraz marketing usług prawniczych, w tym również marketing
społecznościowy.
Zasady odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia zawodowego
reguluje ustawa o radcach prawnych, Regulamin odbywania aplikacji, program aplikacji27 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji28.
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych aplikacja radcowska jest odpłatna,
a szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez
aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych29. Aplikację
radcowską rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa ona 3 lata. Odby§ 1 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
Art. 4 ustawy o radcach prawnych.
26
Art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
27
Program aplikacji stanowi załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji.
28
Przepisy porządkowe reguluje uchwała nr 258/IX/2013 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z 16 grudnia 2013 r.
29
Art. 32¹ ust 1 i 2 ustawy o radcach prawnych.
24
25

Aplikacyjna ścieżka dostępu do zawodu radcy prawnego…

219

wa się ją w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych. W trakcie
pierwszego roku aplikacji aplikanci odbywają szkolenie z zakresu działania
sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Krajowej Rady Radców
Prawnych zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia
Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury30. Po zakończeniu aplikacji aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wydaje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia
aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu31.
Jednym z najważniejszych elementów szkoleniowych aplikacji jest odbywanie jej pod kierunkiem patrona. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych
zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego w rozumieniu ustawy32. W myśl regulaminu
aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona. Patronem aplikanta
może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania
patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki: 1) jest wpisany na listę
radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez
4 lata; 2) nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu; 3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne; 4) nie zalega z płatnością składek członkowskich za
okres dłuższy niż 3 miesiące; 5) wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków
patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona. Patrona
wyznacza Rada do 31 stycznia roku będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta Do obowiązków patrona należy w szczególności: 1) czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę
lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron
wykonuje zawód, a także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań
odbywanych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 2) wpajanie aplikantowi
zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi
w jego zakres; 3) kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami
zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego; 4) omawianie z aplikantem
zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi; 5) omawianie z aplikantem zasad
obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami; 6) umożliwieArt. 32 ust. 2, 3, 3a ustawy o radcach prawnych.
Art. 32 ust. 4 ustawy o radcach prawnych.
32
Art. 38 ust. 5 ustawy o radcach prawnych.
30
31
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nie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod
kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego
lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji;
7) organizowanie czynności zlecanych aplikantowi w sposób, który nie
uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów; 8) powierzanie
aplikantowi opracowania co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród
określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady33. W literaturze słusznie podkreśla się, że poza formalnymi aspektami współpracy aplikantów
z patronami niezwykle istotną rolę odgrywają czynniki „miękkie” – takie
jak motywacja, zaangażowanie oraz efektywna komunikacja obu stron34.
Według badań obecny kształt patronatu został uznany przez 62%
aplikantów. Zatem większość aplikantów wskazuje, że ich oczekiwania
względem współpracy z patronem są spełnione. Główne oczekiwania
aplikantów wobec patronów koncentrują się wokół praktycznej nauki
zawodu radcy prawnego oraz przekładania wiedzy teoretycznej na konkretne działanie. Jest jednak niemała grupa osób (około 1/3 badanych)
wyrażających się negatywnie zarówno o sposobie organizacji patronatu w ogóle, jak i o współpracy z własnym patronem. Główne problemy
współpracy z patronami koncentrują się wokół: braku czasu patronów
na spotkania z aplikantami, braku zaangażowania czy też zainteresowania
ze strony patronów rozwojem zawodowym aplikantów. Główne oczekiwania aplikantów względem patronów dotyczą praktycznej nauki zawodu
radcy prawnego. Na poziomie konkretnym aplikanci chcą: uczyć się oraz
doskonalić umiejętności przygotowywania pism procesowych, oswajać się
z występowaniem w sądzie (zarówno zajęcia o charakterze symulacyjnym,
jak i rzeczywiste uczestnictwo w rozprawach), zdobywać wiedzę o tym, jak
funkcjonuje kancelaria radcowska i w jaki sposób przebiega proces obsługi klientów35. Na istotę relacji między patronem a aplikantem wskazuje
również były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych A. Kalwas, który
wspominając aplikantów, którzy uczyli się u niego zawodu, podkreśla fakt,
że nawiązane ówcześnie więzi trwają do dnia dzisiejszego36.
Szkolenie na aplikacji to nie tylko prawa aplikanta (np. aplikant radcowski po 6 miesiącach może zstępować radcę prawnego przed sądami37),
Art. 11, 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
E. Jarczewska-Gerc, Patron aplikanta radcowskiego, w: Aplikacja radcowska. Patronat. Wskazówki metodyczne KRRP, Warszawa 2016, s. 7.
35
Przebieg aplikacji radcowskiej – raport z badania przeprowadzonego wśród aplikantów przez Komisję ds. Aplikacji, w: Aplikacja radcowska. Patronat. Wskazówki metodyczne KRRP, Warszawa 2016, s. 15.
36
Wprowadziłem radców prawnych do Europy, Andrzej Kalwas w rozmowie z Albertem Stawiszyńskim, Warszawa 2016, s. 158–159.
37
Art. 35¹ ustawy o radcach prawnych.
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ale również szereg obowiązków. Do obowiązków aplikanta radcowskiego
należy: 1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych; 2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej
i praktycznych umiejętności zawodowych; 3) przestrzeganie dyscypliny
szkolenia i pracy; 4) przystąpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie38. Również regulamin wskazuje na pewne obowiązki. Zgodnie
z nim aplikant obowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach aplikantów
przewidzianych planem szkolenia; 2) samodzielnego pogłębiania wiedzy
prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy
prawnego; 3) uzyskania zaliczenia zajęć najpóźniej do 15 grudnia danego
roku szkoleniowego; 4) przystępowania w terminach ustalonych przez Prezydium Rady do kolokwiów przewidzianych w planie szkolenia; 5) przestrzegania zasad etyki, Regulaminu i uchwal organów samorządu zawodowego;
6) przestrzegania przepisów porządkowych; 7) uiszczania składki związanej
z przynależnością do samorządu zawodowego (wysokość składki określa
odrębna uchwała Krajowej Rady)39.
Na temat aplikacji aplikanci wypowiadają się również w ramach cyklicznych spotkań. OIRP w Szczecinie organizuje co roku Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich. W roku 2014 odbyło się spotkanie
pod hasłem „Po co aplikantowi aplikacja”. Miało ono na celu skłonienie
aplikantów do dialogu na temat realizacji procesu kształcenia w ramach
szkoleń aplikacyjnych. Tematem forum w roku 2015 był „Warsztat pracy
aplikanta”. Podczas spotkania skoncentrowano się wokół zagadnień związanych z praktyczną stroną odbywania aplikacji. Natomiast w roku 2016
odbyło się trzecia forum pt. „Marka aplikanta a sukces zawodowy”40.
Autorzy niniejszego opracowania jako osoby zajmujące się bezpośrednio
aplikacją i szkoleniem aplikantów uczestniczyli w tych spotkaniach i prowadzą badania jakościowe w postaci wywiadów41. Z rozmów wynika, że markę
aplikanta tworzą nienaganna etykieta, udział w inicjatywach samorządu, np.
w akcji „Niebieski parasol”42, marketing usług prawniczych, nowe technologie jako narzędzie komunikacji z klientem, wiedza, ogólna postawa związana
Art. 35 ustawy o radcach prawnych.
§ 5 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.
40
A. Koziura, Marka aplikanta a sukces zawodowy. III Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich
22–24 kwietnia 2016 r., „In Gremio. Dwumiesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych”
2016, nr 100, maj/czerwiec, s. 34.
41
A. Fermus-Bobowiec jest wicedziekanem ds. aplikacji OIRP w Lublinie, S. Pilipiec jest zastępcą
kierownika szkolenia aplikantów OIRP w Lublinie.
42
„Niebieski parasol” to akcja samorządu radców prawnych, podczas której radcowie prawni
udzielają bezpłatnych porad prawnych, http://kirp.pl/pro-bono/niebieski-parasol (12.05.2017).
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z umiejętnością zdobycia zaufania klienta. Aplikanci podkreślają, że etyka
jest opoką, na której buduje się markę, jest też elementem pokazania innym,
jacy jesteśmy. W rozmowach na temat efektywności szkolenia na aplikacji
podnoszą, że wykład to 10% wiedzy, rozmowa z patronem 50%, a szkolenie w formie warsztatu to 70–80%. Tym potrzebom wychodzi naprzeciw
samorząd radcowski, dostosowując aplikację do współczesnych potrzeb,
zmieniając program aplikacji, minimalizując wykłady, a zwiększając liczbę
godzin zajęć praktycznych, np. symulacji rozpraw.
W życiu aplikanta może zdarzyć się sytuacja, że nie będzie mógł kontynuować aplikacji. Jeżeli jest to jego wolna wola, samorząd musi ją uszanować. Podkreślić należy fakt, że niezależnie od przewidzianej w ustawie
o radcach prawnych kary dyscyplinarnej wydalenia z aplikacji istnieją również rozwiązania pozwalające organom samorządu radcowskiego na skreślenie z listy aplikantów radcowskich z powodów bardziej merytorycznych
niż etycznych, np. zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o radcach prawnych rada
okręgowej izby radców prawnych może skreślić aplikanta radcowskiego
z listy aplikantów radcowskich, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu radcy prawnego43.
Problemem zauważonym w doktrynie i rozwiązanym przez praktykę
był status aplikanta po ukończeniu aplikacji (aplikacja trwa 3 lata od początku stycznia do końca grudnia każdego roku, po jej zakończeniu aplikanci
otrzymują w styczniu kolejnego roku zaświadczenie o ukończeniu aplikacji),
a przed zdaniem egzaminu, który odbywa się w marcu. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Postanowieniem z 14 marca 2012 r. stwierdził mianowicie, że „uwzględniając jedynie część przepisów z ustawy o radcach prawnych,
można dojść do wniosku, że ustawodawca odszedł od stworzenia konstrukcji
ram czasowych statusu aplikanta, który byłby związany z okresem szkolenia.
Celem takiego działania było wzmocnienie grupy osób świadczących pomoc
prawną pod kontrolą samorządu radcowskiego, czyli osób, które skończyły
aplikację radcowską, a nie zostały jeszcze radcami prawnymi. Bez znaczenia
pozostaje okres, jaki upłynął od chwili zakończenia szkolenia, które zostaje
potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem o ukończeniu aplikacji (art. 32
ust. 4 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych). Zaświadczenie takie w żaden sposób nie wpływa na status aplikanta, a jego przedłożenie jest jedynie
formalnym wymogiem dającym możliwości przystąpienia do egzaminu radcowskiego. Podobnie na status aplikanta nie wpływają niepomyślne próby
zdania egzaminu zawodowego, wobec ustawowej możliwości wielokrotnego
43

I. Misiejuk, Za co można „wylecieć” z aplikacji?, „Radca Prawny” 2015, nr 161, s. 28–29.
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podejścia do egzaminu radcowskiego (art. 36[9] ustawy o radcach). Zakończenie aplikacji, a nawet utrzymanie negatywnego egzaminu radcowskiego nie
stanowi podstawy do skreślenia z listy aplikantów radcowskich, chyba że nastąpi to w trybie prawem przewidzianym”44.
Analizując wyniki egzaminu radcowskiego, należy dojść do wniosku, że
to właśnie aplikacja dużo lepiej przygotowuje do jego zdania. Jak wspomniano wyżej, celem aplikacji jest przygotowanie do wykonywania zawodu radcy prawnego, ale samorząd radcowski nie ignoruje potrzeb adeptów
studiów prawniczych, których celem szkolenia na aplikacji jest zdanie egzaminu. Do egzaminu przeprowadzonego na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przystąpiło w 2017 r. 147 osób,
a zdało 118 osób. Dane pokazują, że spośród aplikantów zdało 92,39%
kandydatów na radców prawnych, natomiast spośród osób spoza aplikacji, przystępujących do egzaminu na podstawie art. 25 ustawy o radcach
prawnych, zdało 45%45. Średnia krajowa dla wszystkich osób zdających
egzamin radcowski wynosi 79%46.
Taki poziom zdawalności powtarza się od wielu lat, co oznacza, że aplikacyjna ścieżka dostępu do zawodu radcy prawnego pozostaje podstawową, najpopularniejszą oraz, co warte podkreślenia, najbardziej efektywną
drogą dostępu do tego zawodu.
Egzamin zawodowy
Zmianom w zakresie postępowania konkursowego na aplikację radcowską towarzyszyły modyfikacje zasad i sposobu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw47 także egzamin
zawodowy został poddany sferze kompetencji państwa. Przeprowadzać
go miały komisje powoływane przez Ministra Sprawiedliwości w oparciu
o sporządzony przez niego zestaw pytań i tematów48. Zgodnie z art. 5 tej
Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2012 r., I PK 185/11, http://oirp.olsztyn.pl/
zakonczenie-aplikacji-a-status-aplikanta-radcowskiego (15.05.2017).
45
Dane uzyskane w OIRP w Lublinie, http://oirp.lublin.pl/egzaminy/ogloszenie-wynikow-egzaminu-radcowskiego-w-2017-r (27.04.2017)..
46
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,9341,wyniki-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego.html (12.06.2017).
47
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 2005 r., nr 163, poz. 1367. Zgodnie z art. 10 tej ustawy, w swojej zasadniczej części weszła
ona w życie 10 września 2005 r.
48
Art. 361 ust. 1 i 5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1059,
w brzmieniu nadanym art. 2 pkt 19 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2005 r., nr 163, poz. 1367.
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ustawy w 2005 r. miał się odbyć ostatni zawodowy egzamin samorządowy.
Jednak nowelizacją z 21 lipca 2006 r.49 treść art. 5 została zmieniona w ten
sposób, że aplikanci radcowscy wpisani na listę aplikantów przed datą wejścia w życie ustawy z 30 czerwca 2005 r., tj. przed 10 września 2005 r., przystępują do egzaminu zawodowego na dotychczasowych zasadach. W ten
sposób egzamin samorządowy został utrzymany do 2008 r., a w zasadzie
do 2009 r., bowiem ustawa z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie50 w art. 16 określiła zasady przeprowadzenia w 2009 r. egzaminu
radcowskiego dla aplikantów radcowskich, którzy zdali egzamin konkursowy 10 grudnia 2005 r. (pierwszy nabór na aplikację zrealizowany po
ustawie zmieniającej z 30 czerwca 2005 r.) i rozpoczęli aplikację przed
1 października 2006 r. Egzamin ten przeprowadzały rady okręgowych izb
radców prawnych w oparciu o zasady ustalone w uchwale Krajowej Rady
Radców Prawnych.
Pierwszy zawodowy egzamin radcowski, który nie miał charakteru korporacyjnego, lecz został przeprowadzony przez Ministra Sprawiedliwości,
tj. przez powołane przez niego komisje, został przeprowadzony w 2010 r.,
już z uwzględnieniem ustawy z 20 lutego 2009 r.51, realizującej tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2006 r., sygn. K 30/0652.
W wyroku tym Trybunał wskazał mianowicie, iż rozwiązania ustawowe
w zakresie składania egzaminu zawodowego powinno cechować „wyważenie proporcji między wpływem egzekutywy i zagwarantowaniem pieczy
samorządu”. W ocenie Trybunału pozbawienie samorządu radcowskiego
wpływu na przeprowadzenie egzaminu radcowskiego uniemożliwiałoby
mu wywiązanie z konstytucyjnego obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Ten wpływ winien być
realizowany poprzez adekwatną reprezentację tego samorządu w składzie
komisji do przeprowadzenia egzaminu, a także przez jej udział w zespole
przygotowującym zestawy pytań i tematów53. Obecne rozwiązania prawne
w pełni realizują przyjęte założenia.
Ustawa z 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 149, poz. 1075.
50
Dz.U. nr 37, poz. 286.
51
Ustawa z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy –Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
oraz ustawy – Prawo o notariacie, Dz.U. nr 37, poz. 286.
52
OTK-A 2006, nr 10, poz. 149.
53
Szerzej omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2006 r., sygn. K 30/06,
OTK-A 2006, nr 10, poz. 149, por. W. Bujko, Zawód radcy prawnego i samorząd zawodowy radców prawnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2015, s. 552–555.
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radcach prawnych przed każdym egzaminem radcowskim Minister Sprawiedliwości powołuje zarządzeniem
zespół do przygotowania zadań na egzamin radcowski. W skład tego zespołu wchodzą czterej radcowie prawni delegowani przez Krajową Radę
Radców Prawnych oraz czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości,
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu radcowskiego54. Zespół przygotowuje zadania wraz z opisami
istotnych zagadnień na każdą z części egzaminu radcowskiego, tj. z zakresu
prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu55. Kwestie szczegółowe związane z funkcjonowaniem zespołu, przede wszystkim dotyczące trybu i sposobu jego
działania, reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydawane po
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych56.
Z kolei egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego57, powoływane przez Ministra
Sprawiedliwości w drodze zarządzenia na obszarze właściwości jednej lub
kilku okręgowych izb radców prawnych po zasięgnięciu opinii Krajowej
Rady Radców Prawnych58. Ich zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem egzaminu radcowskiego59. Członków komisji egzaminacyjnych
powołuje się spośród specjalistów z dziedzin prawa objętych egzaminem,
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu, przy czym mają to być cztery osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i cztery osoby wskazane przez Krajową Radę Radców Prawnych
spośród grona radców prawnych60. Podobnie jak w przypadku zespołu do
przygotowania zadań, szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem
komisji egzaminacyjnych, w szczególności dotyczące trybu powoływania
i odwoływania członków komisji, a także trybu i sposobu przeprowadzenia
egzaminu radcowskiego, reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
wydawane po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych61. ObArt. 36 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Art. 36 ust. 8 ustawy o radcach prawnych. Por. także art. 364 ust. 2, ust. 5–8a ustawy o radcach
prawnych.
56
Art. 36 ust. 12 ustawy o radcach prawnych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski,
t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 95, przy czym jego ostatnia zmiana została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r., Dz.U. poz. 1671.
57
Art. 361 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
58
Art. 361 ust. 5 ustawy o radcach prawnych.
59
Art. 361 ust. 6 ustawy o radcach prawnych.
60
Art. 361 ust. 3–4 ustawy o radcach prawnych.
61
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, Dz.U. z 2016 r., poz. 116.
54
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sługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnych,
w tym przeprowadzanie egzaminu radcowskiego jako zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej, zapewnia właściwa dla siedziby komisji
egzaminacyjnej rada okręgowej izby radców prawnych62. Koszty przeprowadzenia egzaminu oraz działalności komisji egzaminacyjnych, w tym wynagrodzeń ich członków, pokrywane są z budżetu państwa63.
Egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą
Radców Prawnych64. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową
Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności: termin
złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, właściwość
miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych, termin przeprowadzenia
każdej części egzaminu radcowskiego oraz wysokość opłaty za egzamin
radcowski65, która stanowi dochód budżetu państwa66. W kwestiach związanych z dopuszczeniem do egzaminu radcowskiego, co ma szczególne
znaczenie w odniesieniu do osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji67, rozstrzygają przewodniczący komisji egzaminacyjnych na zasadach analogicznych jak w przypadku
przewodniczących komisji kwalifikacyjnych, które przeprowadzają egzamin wstępny. Organem drugiej instancji jest tu Minister Sprawiedliwości68.
Egzamin radcowski polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu radcy prawnego69
i składa się z pięciu części pisemnych, obejmujących rozwiązanie zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad
etyki70. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który
z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną71. O wyniku egzaminu radcowskiego komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę
Art. 361 ust. 13 ustawy o radcach prawnych.
Art. 361 ust. 15 ustawy o radcach prawnych.
64
Art. 361 ust. 9 ustawy o radcach prawnych.
65
Art. 362 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
66
Art. 363 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
67
Por. art. 25 ust. 2 w zw. z art. 362 ust. 4 ustawy o radcach prawnych.
68
Art. 362 ust. 5 w zw. z art. 333 ust. 4–9 ustawy o radcach prawnych.
69
Art. 364 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
70
Art. 364 ust. 2, ust. 5–8a ustawy o radcach prawnych.
71
Art. 366 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
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większością głosów w obecności wszystkich jej członków72. Od uchwały
o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie
14 dni od dnia otrzymania tej uchwały. Komisję tę, także w drodze zarządzenia, powołuje Minister Sprawiedliwości, a w jej składzie znajduje się pięciu
członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości i czterech wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych73. Od uchwały komisji odwoławczej, podjętej w rezultacie rozpatrzenia odwołania od wyniku egzaminu
radcowskiego74, służy skarga do sądu administracyjnego75.
Podsumowanie
W zakresie dostępu do zawodu radcy prawnego, biorąc pod uwagę ścieżkę aplikacyjną, widać wyraźne przeplatanie się sfery kompetencji państwa
i samorządu. Obecny model, realizujący omówione powyżej wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zapewnia adekwatny i konieczny zarazem wpływ samorządu na egzamin końcowy, nadając mu charakter mieszany: państwowo-samorządowy, pozostawiając jednak zarówno przebieg, jak i organizację
aplikacji pieczy samorządu. Egzamin końcowy jest tym samym zwieńczeniem aplikacji radcowskiej, której program i standardy kształcenia zarówno
teoretycznego, jak i praktycznego pozostają w pełni skorelowane z zakresem zadań praktycznych objętych egzaminem końcowym.
Jak pokazują statystyki, aplikacja radcowska pozostaje nadal podstawową drogą dostępu do zawodu radcy prawnego. Osoby uprawnione spoza
aplikacji przystępują do egzaminu radcowskiego sporadycznie, a wśród
nich zdawalność egzaminu radcowskiego jest zdecydowanie niższa niż
wśród osób, które ukończyły aplikację radcowską.

Summary

The article presents the application path for the profession of attorney at law, beginning from enrolment in a legal apprenticeship, through to the organization and progression of said apprenticeship, and on to the professional examination. Within this scope,
the authors discuss the role of the bar association in terms of the supervision of the due
Art. 366 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Art. 368 ust. 1–3 ustawy o radcach prawnych.
74
Art. 368 ust. 9 ustawy o radcach prawnych.
75
Art. 368 ust. 11 ustawy o radcach prawnych.
72
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practice of the profession, taking into account, however, the domain of public authority
and the competence of the Minister of Justice.
The authors evaluate the present model of apprenticeship for attorneys at law and
the manner in which it is supervised by the bar association. The evaluation includes statistical data concerning interest in apprenticeship as a path of access to the profession,
as well as the results of examinations for future attorneys at law with respect to those
taking this examination after completion of an apprenticeship and on other legal bases.
In the conclusion, the authors acknowledge that access to the profession of attorney
at law through legal apprenticeship remains the fundamental, most common and – it is
worth emphasizing – most effective means of access to this profession.
Keywords: attorney at law, apprenticeship training, bar association, supervision over
the due practice of the profession, professional examination
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Rola organów samorządu zawodowego
w przestrzeganiu obowiązku ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej radców
prawnych
The role of the bar association in meeting the civil
liability insurance obligation for legal counsellors

Ogólną zasadą jest, że o zawarciu umowy, w tym umowy ubezpieczenia,
decydują w sposób swobodny same strony, kształtując jej treści z uwzględnieniem ograniczeń wynikających m.in. z art. 3531 Kodeksu cywilnego1.
Jednocześnie przepisy powszechnie obowiązującego prawa rangi ustawowej przewidują przypadki obowiązkowego zawierania umów ubezpieczenia – dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zalicza do tej grupy ubezpieczenia
wynikające z przepisów odrębnych ustaw nakładających na określone
podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, wśród których znajdują się radcowie prawni2. Regulacje ustawowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego zawarte
w ustawie o radcach prawnych3 są niezbyt rozbudowane. Podstawowym
przepisem w tym zakresie jest art. 227 ust. 1 ustawy, który konstytuuje
obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących ten zawód zaufania publicznego. Norma zawarta w ustawie jest
kategoryczna i stanowi, że radca prawny podlega obowiązkowemu ubezUstawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej: k.c. Por.
także M. Orlicki, w: System prawa prywatnego, t. VIII: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2004, s. 690.
2
Art. 4 pkt 4 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2060 ze zm., dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
3
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 233 ze zm., dalej: ustawa.
1
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pieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności świadczenia pomocy prawnej.
Pozostającym w ścisłym związku z analizowaną problematyką, a równocześnie odrębnym, istotnym i obszernym wątkiem jest zagadnienie świadczenia pomocy prawnej jako wykonywania zawodu radcy prawnego, a zarazem
płaszczyzna aktywności, na której dojść może do powstania szkody objętej
ubezpieczeniem. Z treści art. 6 ust. 1 ustawy wynika, że świadczenie pomocy
prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad
i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Należy zgodzić się, że zakres obowiązków
radców prawnych, który objęty jest ochroną ubezpieczeniową, jest szerszy, na
co wskazuje przykładowy charakter wyliczenia, a w konsekwencji jego rozwinięcie zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego4.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych jest klasyfikowane jako obowiązkowe ubezpieczenie gospodarcze, majątkowe5,
do którego zastosowanie mają regulacje wynikające Kodeksu cywilnego,
w tym w szczególności Tytułu XXVII – Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podstawową konstrukcję umowy
ubezpieczenia zawiera art 805 k.c., stanowiąc, że ubezpieczyciel zobowiązuje się (w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa) spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku,
a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Wskazać także należy
na treść art. 822 §1 k.c. – przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego
w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec
których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Równocześnie art. 808 k.c. zawarty w dziale Przepisy ogólne tytułu
XXVIII Umowa ubezpieczenia, a więc odnoszący się także do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zaliczanego, jak wskazano, do kategorii
ubezpieczeń majątkowych przewiduje konstrukcję umowy ubezpieczenia
na cudzy rachunek (ubezpieczonych), którą zawiera ubezpieczający. Ubezpieczony lub ubezpieczeni mogą, co do zasady, nie być imiennie wskazani
Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r.
w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Por. K. Radel, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej na tle obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, w: Ubezpieczenia gospodarcze.
Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Warszawa 2011, s. 85 oraz K. Guli, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców pranych w świetle zmian prawa ubezpieczeniowego, „Radca Prawny” 2004, nr 4, s. 33.
5
K. Radel, op. cit., s. 83 i n.; S. Reps, Konstrukcja prawna ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności
cywilnej (niepowszechnych), „Prawo Asekuracyjne” 2010, nr 2, s. 3.
4
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w umowie, ponieważ ich identyfikacja jest możliwa poprzez ubezpieczony
interes majątkowy określony w umowie6. Zgodnie z § 2 zd. 1 tego przepisu roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie
przeciwko ubezpieczającemu. Ubezpieczeń obowiązkowych dotyczy natomiast przywołana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, z której
wynika, że do tej grupy są zaliczane m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów, jeżeli ustawa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia7. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje
także, że obowiązkowymi ubezpieczeniami jest objęta odpowiedzialność
cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek; w kategorii
tej mieszczą się ubezpieczenia radców prawnych8.
Nie budzi wątpliwości, że umowy ubezpieczeń, w tym obowiązkowych,
mają charakter cywilnoprawny. Natomiast źródłem obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia nie są regulacje należące do prawa prywatnego, lecz
normy o charakterze publicznoprawnym wynikające z wyraźnych regulacji
ustawowych. Również zasady dokonywania kontroli realizacji obowiązku
ubezpieczenia i skutków ewentualnego niewywiązania się z niego należą
do sfery prawa publicznego, związanego z istnieniem elementu władztwa9.
Podmiotami zobowiązanymi na podstawie ustawy do weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczenia radców prawnych są rady okręgowych izb
radców prawnych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania danego
członka samorządu. Zgodnie z ustawą spełnienie tego obowiązku ustala
się na podstawie okazanej przez radcę prawnego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia,
wystawionego przez zakład ubezpieczeń10. Jest to pierwszy etap dwuetapowego mechanizmu weryfikacji zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez radców prawnych. Jednocześnie bowiem rady okręgowych izb radców prawnych są nadzorowane
przez Ministra Sprawiedliwości co do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy omawianego ubezpieczenia przez radców
Art. 808 § 1 zd. 2 k.c. Tak: H. Ciepła, w: Kodek cywilny. Komentarz, t. V: Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, s. 742.
7
Art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
8
Art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W literaturze ubezpieczenia takie określane są jako zawodowe, korporacyjne, profesjonalne – W. Migalski, Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyjne” 1997, nr 1, s. 14.
9
Tak trafnie W. Migalski, Założenia systemowe projektu nowej regulacji prawnej ubezpieczeń obowiązkowych –
zagadnienia wybrane, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 11, s. 31.
10
Art. 227 ust. 4 ustawy.
6
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prawnych. W celu realizacji tej powinności dziekani rad okręgowych izb
radców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości
raz w roku, w terminie do 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym11.
Ustawa zawiera delegację dla ministra właściwego ds. instytucji finansowych do określenia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i po
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnej oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeń, w formie rozporządzenia szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalnej sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki wykonywanego zawodu oraz zakresu realizowanych zadań12. Obecnie
w tym zakresie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia
2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
radców prawnych13. Określa ono m.in. zakres obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności stanowiących świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego, wskazując, iż obejmuje ono szkody wyrządzone w następstwie
działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi
równowartość w złotych kwoty 50 000 euro. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursy średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy
w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta14.
Niezależnie od regulacji wynikających z powołanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego dotyczą wewnętrzne przepisy korporacyjne, które
istotnie wpływają na sposób realizacji ustawowego obowiązku ubezpieczenia i jego weryfikacji. W pierwszej kolejności należy wskazać na uchwałę nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej,
zasad ich uiszczania i podziału15 oraz przywoływany już Kodeks Etyki
Art. 227 ust. 5 ustawy.
Art. 228 ustawy.
13
Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, Dz.U. nr 217, poz. 2135.
14
§ 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r.
15
Uchwała nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości
składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z kolejnymi zmianami
uwzględnionymi w tekście jednolitym zawartym w uchwale nr 21/X/2017 Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych z 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.
11
12
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Radcy Prawnego. Ze wstępnej części uchwały z 10 grudnia 2010 r. (§ 1)
wynika, że radcowie prawni i aplikanci radcowscy są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach
określonych w tejże uchwale. Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 uchwały radcowie
prawni wykonujący zawód uiszczają składkę ubezpieczeniową w wysokości 19 zł miesięcznie, wraz ze składką członkowską16, zaś § 13 stanowi,
że rady okręgowych izb radców prawnych prowadzą ewidencję uiszczania
składek członkowskich.
Powyższy obowiązek miesięcznego uiszczania składki ubezpieczeniowej
wraz ze składką członkowską na rzecz okręgowych izb radców prawnych
byłby niejasny bez odwołania się do uchwały nr 184/VIII/2013 Krajowej
Rady Radców Prawnych z 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy generalnej z konsorcjum PZU/WARTA/AXA w sprawie
zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych obowiązującej od 1 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem późniejszych
zmian. W preambule uchwały po powołaniu podstawy prawnej jej podjęcia wskazano, że „w celu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych wykonujących zawód, na warunkach spełniających wymogi
rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r., uchwala się, co
następuje”. Najistotniejszą regulacją z niej wynikającą jest wyrażenie zgody
na zawarcie umowy generalnej z konsorcjum PZU/WARTA/AXA w sprawie zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców
prawnych z sumą ubezpieczenia podstawowego stanowiąca równowartość
w złotych polskich 100 000 euro i składką w wysokości 16 zł miesięcznie
oraz sumą ubezpieczenia dodatkowego stanowiącą równowartość w złotych polskich 250 000 euro ze składką w wysokości 3 zł miesięcznie.
Na tej podstawie 17 października 2013 r. została zawarta umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, TUiR Warta SA i AXA
TUiR SA, działającymi w koasekuracji jako ubezpieczyciele, oraz Krajową
Izbą Radców Prawnych w Warszawie będącą ubezpieczającym. Przedmiotem umowy generalnej w analizowanym zakresie jest umowa grupowego
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zawierana przez ubezpieczającego na rachunek radców prawnych
przez niego wskazanych, będących ubezpieczonymi, określona w załączniku nr 1 do umowy generalnej. Na podstawie umowy radca prawny objęty
jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym z sumą gwaran16

Marginalnie, dla większości radców zgodnie z § 3 ust. 1 81 zł, do daje łącznie 100 zł miesięcznie.
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cyjną stanowiącą równowartość 100 000 euro w odniesieniu do jednego
wypadku ubezpieczeniowego oraz ubezpieczeniem dodatkowym z sumą
gwarancyjną 250 000 euro. Składka ubezpieczeniowa za każdego ubezpieczonego za ubezpieczenie podstawowe wynosi z uwzględnieniem treści
aneksu nr 1 z 17 października 2013 r. do umowy 192 zł rocznie, z ratą miesięczną składki 16 zł, oraz ubezpieczenie dodatkowe odpowiednio 36 zł rocznie i 3 zł miesięcznie. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej wg nomenklatury
umowy jest ubezpieczający zarówno w odniesieniu do składki ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego jest, czyli KIRP17.
Ubezpieczyciele nie mogą, jak już wskazano, kierować w stosunku
do ubezpieczonych – radców prawnych roszczenia o zapłatę składki,
do czego zobowiązany jest ubezpieczyciel – KIRP18. Za trafny uznać
należy wyrażony w orzecznictwie pogląd, że nawet razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy Kodeksu cywilnego nie
sprzeciwiają się przeniesieniu ciężaru opłacania składek na ubezpieczonego niebędącego stroną umowy ubezpieczenia19. Źródłem nałożenia
obowiązku uiszczania równowartości składki ubezpieczeniowej przez
radców prawnych na rzecz podmiotów wchodzących w skład struktur
samorządu zawodowego jest przytoczona uchwała z 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej,
zasad ich uiszczania i podziału. Dodatkowo zgodnie z Kodeksem etyki
radcy prawnego radca prawny obowiązany jest do terminowej zapłaty
składki członkowskiej, składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej oraz opłat, kar pieniężnych, kosztów postępowania dyscyplinarnego i innych należności na rzecz samorządu radców prawnych, zaś
naruszenie postanowień Kodeksu stanowi podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej20. Wskazać także należy, że zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, zaś ust. 1a tego
przepisu wyraźnie podaje, że podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej jest również niespełnienie obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Tak § 15 ust. 2 oraz § 19 ust. 2 umowy grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
18
Art. 808 § 2 k.c.
19
Tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 12 marca 2015 r., sygn. I CSK 165/14, Lex nr 1660655,
w odniesieniu do art. 808 § 2 i art. 805 § 1 KC.
20
Art. 66 zawarty w Dziale VII Kodeksu etyki radcy prawnego zatytułowanym Stosunki radcy
prawnego z samorządem i art. 3 Kodeksu etyki radcy prawnego.
17
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Przynależność radców prawnych do samorządu jest obowiązkowa, a prawo do wykonywania tego zawodu powstaje w momencie wpisu na listę
radców prawnych i złożenia ślubowania21. Jednocześnie z tą chwilą radca
prawny jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku
ze świadczeniem pomocy prawnej, niezależnie od ewentualnego nieuiszczenia składki ubezpieczeniowej na rzecz okręgowej izby radców prawnych. Jest to istotne, ponieważ, co do zasady, odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty22. Ewentualne nieuiszczenie kwoty
składki przez danego radcę prawnego nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej, lecz może stanowić podstawę do dochodzenia roszczenia
z tego tytułu przez okręgową izbę radców prawnych, a także wszczęcia
postepowania dyscyplinarnego prowadzącego do orzeczenia jednej z kar
dyscyplinarnych, wśród których znajduje się pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego skutkującego skreśleniem z listy radców
prawnych23.
Dokonując analizy regulacji zawartych w ustawach o radcach prawnych,
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Kodeksie cywilnym, a także wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz powołanych przepisów korporacyjnych i umów uznać należy, że wskazana umowa grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
radców prawnych jest umową ubezpieczenia zawartą na cudzy rachunek
w rozumieniu art. 808 k.c., a zarazem wypełniającą dyspozycję normy wynikającej z art. 227 ustawy o radcach prawnych podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przy wykonywaniu czynności świadczenia pomocy prawnej i warunków
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.
Wewnętrzne przepisy korporacyjne zawarte w powołanych uchwałach
organów samorządu radcowskiego dotyczące stosunków radcy prawnego z samorządem stanowią podstawę do nałożenia na radców prawnych
obowiązku uiszczania składki ubezpieczeniowej. Rozwiązanie wynikające
z samorządowych regulacji wewnętrznych nie pozostaje w sprzeczności
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dodatkowo zabezpiecza interes publiczny, stanowiący w pewnym uproszeniu sumę interesów
indywidualnych – klientów, samorządu jako organizacji zrzeszającej przyArt. 40 ust. 2 w zw. z art. 23 ustawy.
Art. 39 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
23
Art. 65 ust. 1 pkt 5 i ust. 2c ustawy.
21
22
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musowo radców prawnych, na którym ciążą ustawowe obowiązki, oraz
samych radców prawnych. Obowiązek zawierania umów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, w tym radców prawnych, leży nie tylko w interesie samego ubezpieczonego, lecz ogółu społeczeństwa, i uzasadniony
jest ochroną jego członków przed niemożnością zaspokojenia roszczeń
odszkodowawczych24. Sposób realizacji obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wynikający z wewnętrznych przepisów korporacyjnych i zawartej na ich podstawie umowy generalnej uznać należy za element realizacji dyspozycji treści ustawy zasadniczej w zakresie
sprawowania przez samorząd zawodowy pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony25. Rozwiązanie takie zabezpiecza nie tylko interesy członków
samorządu, lecz także osób korzystających z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych. Uzyskują one pewność możliwości objęcia
ochroną ubezpieczeniową z tytułu ewentualnych błędów przy wykonywaniu czynności z zakresu pomocy prawnej.

Summary

On the basis of clear statutory regulation, legal counsellors are subject to compulsory
liability insurance for any damages caused when providing legal services. Being a member
of the bar association is obligatory for legal counsellors, and the right to provide such
services arises from entry in the register of legal counsels and swearing of the relevant
oath. In order to perform the fundamental statutory function of professional self-governance, i.e. to be responsible for the proper practice of such professions in accordance
with, and for the purpose of protecting, the public interest, the organs of professional
self-governance entered into an agreement for obligatory group civil liability insurance
for legal counsellors. Such a solution secures not only the interests of bar association
members, but also the persons using legal assistance provided by members thereof. Clients are guaranteed to be covered by insurance for possible errors connected with the
provision of legal assistance.
Keywords: legal counsellor, civil liability insurance, bar association professional selfgovernance, public interest

Por. szerzej W. Migalski, Ubezpieczenia obowiązkowe…, s. 14.
Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483 ze zm., oraz szerzej: M. Szydło, w: Konstytucja RP, t. I: Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek,
Warszawa 2016, s. 442–447.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa –
decentralizacja czy centralizacja rozwoju
rolnictwa?
National Center for Agricultural Support –
decentralization or centralization of agricultural
development?

Wspólna polityka rolna dąży do zrównoważonego oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z treścią rozporządzenia
1305/20131 aby zapewnić zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
konieczne jest skoncentrowanie się na określonych priorytetach stosowanych horyzontalnie w odniesieniu do innych polityk unijnych. Rozwój
obszarów wiejskich powinien być związany z transferem wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, rentownością gospodarstw, konkurencyjnością wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich
regionach oraz promowaniem innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, wspieraniem organizacji
łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowania dobrostanu zwierząt i zarządzania
ryzykiem w rolnictwie; odtwarzaniem, ochroną i wzbogacaniem ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, wspieraniem efektywnego
gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną
i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
oraz wspierania włączenia społecznego, ograniczaniem ubóstwa i rozwojem gospodarczym na obszarach wiejskich.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005, Dz.Urz. UE
z 20.12.2013 L347/487 ze zm.
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Wszystkie te priorytety mają przyczyniać się do osiągnięcia celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz łagodzenia zmiany
klimatu, ale także do wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Jak wskazuje się w literaturze, nowy paradygmat rozwoju obszarów
wiejskich zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów, pomysłów oraz wizji
w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze2.
Innowacje zawsze były podstawą rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i organizacji publicznych. Wyrażały się one wspieraniem współpracy między światem nauki i biznesu, inwestowaniem w badania i rozwój oraz przyciąganiem inwestycji w celu realizacji innowacji
w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w programie Europa 2020 –
strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu podstawą rozwoju gospodarki unijnej jest zwiększenie jej innowacyjności przez powstanie unii innowacji oraz utworzenie
jednolitego rynku innowacji3.
Jak wskazuje się w literaturze, narzędziem urzeczywistniania innowacji
w polityce UE są Europejskie Partnerstwa Innowacji – EIP (European Innovation Partnerships), które przez współpracę różnych podmiotów publicznych,
społecznych i prywatnych podejmują działania na rzecz realizacji innowacji
przeciwdziałających negatywnym skutkom tzw. globalnych wyzwań społecznych, wśród których wymienić należy: zmiany demograficzne, zmiany
klimatyczne oraz niedobór określonych surowców.
Jednym z obszarów priorytetowych przewidzianych do wspierania jest
rolnictwo, a w ramach niego realizowany jest program „Wydajne i zrównoważone rolnictwo (EIP-AGRI)”. Europejskie partnerstwo innowacyjne
w dziedzinie rolnictwa działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, aby sektory te mogły osiągać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów. EIP-AGRI wnosi wkład w zapewnianie stabilnych
dostaw żywności, paszy i biomateriałów, chroniąc podstawowe surowce
naturalne, na których opierają się rolnictwo i leśnictwo. Innowacyjne projekty w rolnictwie mogą uzyskać finansowanie z różnych źródeł, takich
jak europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich czy unijny program
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. EIP-AGRI przyczynia się do łączenia różnych źródeł finansowania, tak aby koncentrując
W. Knieć, W. Goszczyński, Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad
lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi, Warszawa 2011, s. 24.
3
Zob. szerzej: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM 2020, wersja ostateczna, Bruksela; Komunikat Komisji
do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz
Komitetu Regionów z 6 października 2010 r. – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia
innowacji, Komisja Europejska COM 546, wersja ostateczna, Bruksela.
2
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je na wspólnym celu, osiągać lepsze wyniki. W ramach EIP-AGRI rolnicy,
doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną
z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracują ze
sobą jako partnerzy innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Wspieranie innowacji w rolnictwie jest nakierowane głównie na większą wydajność, produkcję
oraz efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie. Do
działań zaliczyć również należy innowacje wspierające gospodarkę ekologiczną, w tym także różnorodność biologiczną, usługi ekosystemowe oraz
funkcjonalność gleb; innowacyjne produkty i usługi w odniesieniu do zintegrowanego łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwo żywności.
Różnorodny charakter innowacji – technologiczne (procesowe i produktowe), organizacyjne, o charakterze społecznym – ma przyczyniać się do zrównoważonego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów w połączeniu z wymogami środowiskowymi i bezpieczeństwem żywności. Jednak działania te
zwykle wykraczają poza możliwości pojedynczych gospodarstw rolnych, dlatego też w celu ich realizacji potrzebna jest współpraca różnych podmiotów.
Jak wynika z polityki UE, celem europejskiego partnerstwa innowacyjnego jest promowanie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa, które
osiąga więcej przy mniejszych nakładach i funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Partnerstwo przyczyni się do budowania konkurencyjnego sektora produkcji podstawowej, zapewniającego dostępność żywności w skali globalnej, zróżnicowane wyroby i produkcję, długoterminowe
dostawy różnych surowców do wytwarzania żywności i innych produktów
oraz lepszy rozkład wartości dodanej w ramach łańcucha dostaw żywności4.
Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, grupy operacyjne na rzecz
innowacji w sektorze rolnym mają charakter organizacji sieciowej, w której
jest miejsce dla różnych uczestników podejmujących się realizacji innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie produktów, technologii, organizacji procesów lub marketingu. Dzięki podjętej współpracy i wsparciu finansowemu
z funduszy unijnych i krajowych jest możliwość wypracowania projektów
zmian i ich realizacji, a tym samym pokonania licznych ograniczeń, gdyby działania były prowadzone samodzielne przez poszczególne podmioty.
Aby uzyskać efekt synergiczny tej współpracy, niezbędne jest określenie
zakresu współpracy, roli poszczególnych podmiotów, sposobu zasilania
oraz systemu zarządzania5.
Zob. szerzej: Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa
innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z 29 lutego 2012 r., Komisja Europejska EUR-Lex, COM 79, wersja ostateczna, Bruksela.
5
A. Wiatrak, Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, t. XVIII, z. 3, s. 383.
4
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Działania na rzecz partnerstwa innowacyjnego w sektorze rolnym
podejmowane są w poszczególnych krajach członkowskich. W Polsce
w PROW 2014–2020 przyjęto, że wszystkie projekty wspierane w ramach
poszczególnych działań będą innowacyjne i będą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i leśnictwa z uwzględnieniem
ochrony środowiska.
Celem grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie nie jest wspieranie działalności badawczej, ale wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie
technologii, procesów, organizacji czy marketingu. Grupy te mogą być
tworzone przez co najmniej dwóch różnych beneficjentów, którzy należeć
będą do różnej kategorii podmiotów: rolnicy lub grupy rolników, właściciele lasów, naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie, przedsiębiorcy sektora rolnego i spożywczego, w tym usług gastronomicznych,
oraz przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji). Jednocześnie członkami grupy operacyjnej
mogą być także podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, organizacje branżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Działania te zmierzają do decentralizacji
polityki rolnej i oddolnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój
przy wsparciu ludności regionalnej i lokalnej. W partnerstwie innowacji
na rzecz sektora rolnego ze względu na potrzeby przemian strukturalnych szczególną rolę w obecnym okresie powinny odgrywać organizacje
publiczne, które zrzeszając określone podmioty, są w stanie precyzyjniej
określić potrzeby oraz możliwości działania na danym obszarze.
Przykładem podmiotów realizujących wspomniane cele są lokalne grupy działania, które stają się głównymi partnerami gmin w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Współpraca pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami oraz lokalną społecznością
stwarza różnorodne korzyści. W literaturze wymienia się w szczególności
integrowanie społeczności lokalnych, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwój inicjatyw ekonomicznych i społecznych, aktywizację lokalnych społeczności, rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego6. Dominujący charakter oddolnych inicjatyw staje się przejawem
decentralizacji w polityce rolnej państwa polskiego służącej rozwojowi
rolnictwa i obszarów wiejskich.
A. Kołodziejczak, Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych
w województwie lubelskim i podlaskim, w: Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji, red. M. Wesołowska, „Studia Obszarów Wiejskich” 2011, t. XXVI, s. 203–215.
6
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Obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich oparta jest w szczególności na działalności agencji rządowych, chociaż
funkcjonuje również szereg instytucji wsparcia rolnictwa, takich jak centra
doradztwa rolniczego oraz instytuty badawcze nadzorowane przez resort
rolnictwa. Instytucje te charakteryzują się autonomią w zakresie prowadzonych prac i programów, co wpływa na efektywność działań, wydatkowania
środków publicznych oraz możliwości współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Jako realizacja zasady wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa
został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego (KOWR), który
odpowiedzialny jest za programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W przyszłości ma
on zyskać również kompetencje w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego dla wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wraz z budową niezbędnych struktur administracyjnych w tym zakresie. Zasady funkcjonowania
oraz charakter działań realizowanych w ramach KOWR określony został
w ustawie z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa7 oraz w ustawie z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa8. Obie ustawy stanowią pakiet
legislacyjny zmierzający do optymalizacji funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tym
samym element realizacji procesu optymalizacji funkcjonowania agencji
rolniczych w Polsce.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową osobą prawną
i instytucją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych9. Nadzór pełni minister właściwy ds. rozwoju wsi. Podstawą funkcjonowania agencji rządowej jest ustawa oraz
statut nadany przez ministra rolnictwa w drodze rozporządzenia10, co
umożliwi elastyczne dostosowywanie rozwiązań do potrzeb wynikających
z aktualnych zadań polityki rolnej państwa, przy zachowaniu priorytetów
wynikających z ram ustawowych.
W celu optymalnego prowadzenia polityki rolnej w zakresie rozwoju
rolnictwa oraz obszarów wiejskich na podstawie art. 45 ustawy Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął ogół praw i obowiązków znoszonej
Dz.U. z 2017 r., poz. 623.
Dz.U. z 2017 r., poz. 624.
9
Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.
10
Dz.U. z 2017 r., poz. 840.
7
8
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Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności mienie, wierzytelności
i zobowiązania. Stał się z mocy prawa stroną umów i porozumień, których stroną była Agencja Nieruchomości Rolnych, oraz przejdą na niego
prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Powołany KOWR wstąpi również w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków,
w które wstąpi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz
praw i obowiązków, w które wstąpi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określi minister właściwy ds. rozwoju wsi i minister właściwy ds. rynków rolnych w drodze zarządzenia. Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa przejmie również udziały i akcje w spółkach prawa handlowego
posiadane przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Organem Krajowego Ośrodka ma być Dyrektor Generalny, kierujący
Krajowym Ośrodkiem i reprezentujący go na zewnątrz. Dyrektora Generalnego ma powoływać Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju wsi, a zastępców Dyrektora Generalnego – minister
właściwy ds. rozwoju wsi. W Krajowym Ośrodku wyodrębnione mają być
następujące jednostki organizacyjne: biuro Krajowego Ośrodka, tzw. Centrala, oraz oddziały terenowe działające w każdym województwie. Dyrektor Generalny oraz dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR wyposażeni
zostają w kompetencję do wydawania w ramach swoich zadań decyzji administracyjnych (art. 8). Kompetencja ta niezbędna jest do wykonywania
tej części zadań KOWR, która realizowana będzie w reżimie prawnoadministracyjnym. Należy podkreślić, że w odniesieniu do niektórych zadań,
jakie będzie wykonywać KOWR, w przepisach odrębnych przewidziano
przepisy, które modyfikują reguły postępowania administracyjnego zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przykładem takich przepisów są art. 10a i art. 10b ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodawane projektowaną ustawą – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Na
mocy tych przepisów niektóre przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81 k.p.a.)
nie mają zastosowania do postępowań w sprawach objętych zadaniami delegowanymi przez ARiMR do KOWR.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Będzie on wykonywał dotychczasowe zadania ANR, w tym
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będzie powiernikiem Skarbu Państwa względem Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa w miejsce ANR i będzie realizował zadania dotyczące tego
zasobu na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wśród wielości zagadnień określonych w treści art. 9 ustawy KOWR będzie realizował zadania: tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;
tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału
produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; restrukturyzacji
oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze;
obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa
użytkowanymi na cele rolne; administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne; zabezpieczenia majątku Skarbu
Państwa; inicjowania prac urządzeniowo-rolnych; popierania organizowania
na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych oraz wykonywania praw
z udziałów i akcji.
Wśród licznych zadań przejętych od ARR i zadań własnych będą m.in.
wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, monitorowanie:
produkcji biogazu rolniczego, rynku biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, a także produkcji biopłynów oraz gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego
oraz biokomponentów. Do zadań KOWR będzie należeć także obsługa
funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; gromadzenie, analiza
i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych; opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych
z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów
rolnych i żywnościowych; prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych
i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez
ministrów właściwych ds.: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub
rozwoju wsi, oraz wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.
Do wachlarza zadań zaliczyć również należy udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Katalog zadań KOWR ma charakter otwarty. W przyszłości umożliwi
to bez konieczności zmiany ustawy powierzenie dodatkowych zadań; zakłada się też możliwość powierzenia dodatkowych zadań w drodze ustaw
szczególnych bez konieczności zmiany ustawy. Jest to szczególnie istotne
w aspekcie przewidywanego rozszerzenia zadań KOWR o nowe instytucje
wdrażane w ramach procesu optymalizacji instytucji działających w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie przewiduje się
możliwość wykonywania przez KOWR zadań delegowanych (art. 9 ust. 3).
Jest to niezbędne zwłaszcza z uwagi na fakt, że niektóre zadania realizowane dotychczas przez ARR i dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, przekazywane w drodze ustawy wprowadzającej niniejszy projekt
do realizacji przez ARiMR, muszą być wykonywane w sposób ciągły.
Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu ustawy, dążeniem jest, aby
KOWR był docelowo podstawową jednostką promującą polską żywność,
polskie rolnictwo i sektor rolno-spożywczy w całym obszarze administracji publicznej, a nie tylko w ramach resortu rolnictwa. Dlatego też proponuje się upoważnienie innych jednostek sektora finansów publicznych do
zlecania zadań na rzecz KOWR (art. 10).
W literaturze administracja publiczna określana jest jako „zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty,
organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach”11. Procesy potencjalnych zmian świadczenia usług z zakresu administracji publicznej można rozważać z dwóch punktów widzenia. Jest
to decentralizacja rozumiana jako przemieszczenie instytucji i kompetencji wyższego szczebla (zwykle centralnego i ponadregionalnego, rzadziej
regionalnego) do mniejszych ośrodków poziomu ponadregionalnego lub
regionalnego oraz centralizacja, która oznacza przesuwanie uprawnień
z ośrodków niższego poziomu hierarchicznego na wyższy, likwidowanie,
łączenie struktur niższego szczebla i przemieszczanie ich kompetencji na
szczebel centralny, ponadregionalny lub regionalny. Jak wskazuje się w literaturze, instytucje tego typu charakteryzują się brakiem samodzielności
organów niższego stopnia i brakiem strefy podejmowania samodzielnych
decyzji przez organy niższego stopnia. Natomiast duża spójność aparatu
administracji sprzyja jednolitości działań i pozwala na przerzucanie określonych środków w skali całego kraju. W polskich warunkach zdecydowa11
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nie przeważa tendencja do centralizacji wszelkiego rodzaju działalności
administracyjnych, a także sektora publicznego. Ma to swoje uwarunkowania polityczne – ze względu na mniejszą liczbę lokalizacji instytucji i ich
większe skupienie, co znacznie obniża koszty funkcjonowania oraz ułatwia bezpośrednie oddziaływanie12.
Decentralizacja władzy publicznej to proces rozproszenia władzy publicznej, który polega na przekazaniu zadań i kompetencji przez centralne
organy państwa jednostkom niższego rzędu z jednoczesnym wyposażeniem ich w uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji, a także
w środki finansowe do wykonywania zadań przekazanych do realizacji.
Zasada ta należy do konstytucyjnych podstaw ustroju państwa. Cechą
charakterystyczną decentralizacji jest to, że organy działające na niższym
szczeblu nie pozostają w stosunku hierarchicznego podporządkowania do
organów szczebla wyższego.
Dla skutecznego przeprowadzenia procesu decentralizacji władzy publicznej muszą być spełnione liczne warunki: wyposażenie organu niższego
rzędu we własne kompetencje, brak hierarchicznego podporządkowania,
faktyczna samodzielność organu niższego stopnia – gwarantowana przez
przysługujące mu kompetencje, wskazane źródła finansowania i osobowość prawną.
Decentralizacja, jak i centralizacja często są prowadzone przy prawie analogicznych uzasadnieniach merytorycznych obniżenia kosztów funkcjonowania. W polskich warunkach zdecydowanie przeważa jednak tendencja do
centralizacji wszelkiego rodzaju działalności administracyjnych i całego sektora publicznego, co ma podłoże warunkowane politycznie – mniejsza liczba lokalizacji instytucji i ich większe skupienie w przestrzeni ułatwia bezpośrednie oddziaływanie oraz – społecznie – zbliżenie instytucji publicznych
(coraz większa liczba instytucji w jednym lub kilku ośrodkach miejskich)
generuje nowe miejsca pracy w instytucjach otoczenia, stabilizuje miejskie
rynki pracy, inspiruje opinie o słabym wykorzystaniu potencjału sektora publicznego, w szczególności administracji publicznej w ośrodkach regionalnych lub ponadlokalnych. Każdy zdecentralizowany układ funkcjonowania
administracji związany jest ściśle z zasadą dekoncentracji (czyli rozproszenia kompetencji). Każdy układ zdecentralizowany jest zdekoncentrowany,
z tym że dekoncentracja występuje również w strukturach zcentralizowanych. Koncentracja występuje tylko w strukturach zcentralizowanych (nie
może występować i nie powinna występować w strukturach zdecentraliK. Heffner, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, „Opinie i Ekspertyzy”, OE-228, marzec 2015, s. 7 i n.
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zowanych). Dekoncentracja może być rozpatrywana w sensie statycznym
i dynamicznym. W sensie statycznym jest obrazem aktualnego rozkładu
kompetencji między poszczególnymi organami aparatu administracyjnego.
W sensie dynamicznym to przesuwanie kompetencji z jednego podmiotu na
drugi lub z jednego na kilka podmiotów13.
Przechodząc do polityki rolnej oraz jej powiązań z procesami centralizacji
lub decentralizacji sektora administracji publicznej, warto zauważyć, że jest
ona ukierunkowana terytorialnie, a także stanowiąc integralną część polityki
rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego kraju i regionów, polega na świadomej i celowej działalności podmiotów publicznych kształtującej
rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Realizowanie centralizacji bądź
decentralizacji zadań publicznych na wszystkich poziomach zarządzania prowadzić powinno do rozwoju określonych zadań założonych w polityce rolnej
państwa. W różnych środowiskach wskazuje się na konieczność racjonalizacji
struktur sektora publicznego w zakresie rolnictwa, w tym również możliwości sterowania takim procesem, co przyczyni się do koncentracji wielu funkcji
w jednej instytucji. W ramach zrównoważonego rozwoju rolnictwa konieczne
jest prowadzenie takiej polityki, która w określonych zadaniach zmierzać będzie do centralizacji w celu szybszego i harmonijnego rozwoju poprzez działania horyzontalne, prze założeniu, że część zadań będzie realizowana w ramach
decentralizacji przez działania oddolne.
Łączenie tak różnorodnych zadań w jednej agencji wykonawczej, jaką
jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest dość ryzykowne z punktu
widzenia prowadzenia racjonalnej polityki rolnej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przejawem centralizacji polityki rolnej państwa, gdzie
w ramach swoich zadań będzie miał na celu kształtowanie ustroju rolnego,
rozwój obszarów wiejskich, marketing rolniczy, budowanie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz integrowanie i wzmocnienie systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki. Zmierza się do tego, aby KOWR był podstawową jednostką
promującą rolnictwo, żywność, sektor rolno-spożywczy w całym obszarze
administracji publicznej, ale o ograniczonych środkach finansowych i zasobie ludzkim. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych
oraz scalaniem i wymianą gruntów. Polityka rolna w ramach zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju powinna być nakierowana na różnorodne
działania, dla których niezbędna jest decentralizacja umożliwiająca działania
oddolne wspierające rozwój obszarów wiejskich.
13
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Summary

The National Center for Agricultural Support is the main institution which implements rural development programming activities, together with the task of pursuing
optimal agricultural real estate management policy which is consistent with the public
interest, and which is still part of the State Treasury Agricultural Property Fund. The National Center for Agricultural Support is a manifestation of the centralization of the state
agricultural policy, with the aim of shaping the agricultural system, rural development,
agricultural marketing, building a support system for renewable energy sources, and integrating and strengthening the corporate governance system of companies of particular
economic importance. The National Agricultural Support Center is committed to being
the primary institution promoting agriculture, food, and the agro-food sector throughout
the public administration, though with limited resources and human resources. It applies
new, targeted instruments to support and stabilize the agricultural situation, including the
protection of agricultural income and the consolidation and exchange of land. In the
context of sustainable and multifunctional development, agricultural policy should focus
on a variety of activities for which decentralization is needed in order enable grassroots
activities to support rural development.
Keywords: decentralization, centralization, sustainable and multifunctional rural development, local action groups, European Innovation Partnerships, National Center for
Agriculture Support
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