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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

........................................................................................................
Projekt takiej uchwały opracowuje zarząd woje-

wództwa, który przedstawia taki projekt uchwały 
do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, 
burmistrzom lub prezydentom miast i starostom. 
Organy samorządu terytorialnego zobowiązane 
są do wydania opinii w ciągu miesiąca od otrzy-
mania projektu. W ustawie określono obligato-
ryjne i fakultatywne elementy uchwały sejmiku 
wojewódzkiego. Na marginesie należy wskazać 
że NSA w wyroku z 25 września 2015 r. oddalił 
skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie, który z kolei 
stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, określającego zakazy 
ogrzewania paliwem stałym mieszkań i domów. 
NSA uznał, że uchwała radnych ingeruje w kon-
stytucyjne prawa obywateli, a sam zakaz musi 
mieć umocowanie w odpowiednich przepisach. 
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmierza 
zatem do rozwiązania tego problemu w sposób 
kompleksowy i na poziomie całego kraju. 

Drogi gminne  
i powiatowe

8 września 2015 r. Rada Ministrów 
podjęła uchwałę w sprawie ustano-
wienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Program rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, przedłożoną przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Podstawowym celem Programu jest poprawa 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
oraz zwiększenie skuteczności i dostępności 
transportowej. Twórcy programu mają nadzieję, że 
przyczyni się on do powstania bezpiecznej i przy-
jaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci 
drogowej. Ponadto, celem programu jest podnie-
sienie standardów technicznych dróg publicznych 
i ich parametrów użytkowych.  

W projekcie budżetu państwa na 2016 rok 
zaplanowano dochody budżetu państwa w wy-
sokości 296.879.236 tys. zł, wydatki budżetu 
państwa w wysokości 351.499.236 tys. zł, nato-
miast deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 
54.620.000 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględ-
nia także budżet środków europejskich, w którym 
zaplanowano: dochody w wysokości 62.399.264 
tys. zł, wydatki w wysokości 71.640.528 tys. zł 
oraz ujemny wynik budżetu środków europejskich 
w wysokości 9.241.264 tys. zł.

Budżet na 2016 r.

29 września 2015 r. Rada Ministrów 
przyjęła wstępnie projekt ustawy 
budżetowej na rok 2016, przedłożony 
przez Ministra Finansów.

Koniec z ogrzewaniem 
domów węglem?

6 października 2015 r. Prezydent 
RP podpisał ustawę z 10 września 
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska tzw. ustawę 
„antysmogową”. W art. 96 ustawy 
nowelizującej doprecyzowano zakres 
przedmiotowy uchwały sejmiku woje-
wódzkiego. Sejmik wojewódzki może 
w celu zapobieżenia negatywnemu  
oddziaływaniu na zdrowie ludzi  
lub środowisko, wprowadzić  
ograniczenia lub zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

W niniejszej sprawie Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie referendum, opierając się na 
art. 11 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
2 ust. 1, art. 4, pkt 1, art. 9 i 10 w zw. z art. 19, 17 
i 18 ustawy z 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym. Zgodnie z ustalonym w § 2 uchwały 
pytaniem referendalnym mieszkańcy mieliby 
odpowiedzieć na pytanie, czy wyrażają zgodę 
na lokalizację siłowni wiatrowych o mocy po-
wyżej 100 Kw w odległości mniejszej niż 2 km 
od siedlisk ludzkich i budynków mieszkalnych 
na terenie Gminy. 

Zdaniem organu nadzoru dla oceny zgodności 
z prawem uchwały istotne znaczenie ma przepis 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o referendum lokalnym, 
zgodnie z którym członkowie wspólnoty samo-
rządowej wyrażają w drodze głosowania swoją 
wolę, co do sposobu rozstrzygania sprawy doty-
czącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie 
zadań i kompetencji organów danej jednostki. 
Organ wskazał zatem, że przedmiot referendum 
musi się mieścić w granicach zadań i kompeten-
cji  organów danej jednostki. Nawiązując do tej 
kwestii Wojewoda Mazowiecki zwrócił uwagę, 
że lokalizowanie i budowa siłowni wiatrowych 
regulowana jest m.in. w ustawie o samorządzie 
gminnym, a także w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawie 
budowlanym. Wskazał przy tym, że sprawa 
poddana referendum mieści się teoretycznie 
w kompetencjach organów gminy w świetle art. 
7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 listopada 2014 r. nr LEX- 
S.4131.16.2014.HL stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowa-
dzenia referendum gminnego, dotyczącego lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie Gminy. 

gminy. W szczególności zadania własne obej-
mują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przy-
rody oraz gospodarki wodnej.

Organ nadzoru uznał jednak, że ustawo-
dawca skonkretyzował zadania dotyczące 
ładu przestrzennego w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, której prze-
pisy wykluczają możliwość wypowiadania się 
w sprawach polityki przestrzennej gminy przez 
jej mieszkańców w drodze referendum. Przepisy 
wspomnianej ustawy przewidują instrumenty 
społecznej kontroli nad rozwiązaniami propo-
nowanymi w zakresie polityki przestrzennej 
i sprowadzają się one do wyrażania opinii 
w toku dyskusji publicznej oraz prawa wno-
szenia uwag do projektu planu. Organ nadzoru 
powołał się także na stanowisko zawarte w wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 
marca 2014 r. sygn. akt II OSK 344/14, który 
uznał, że dopuszczeniu wniosku referendalnego 
w sprawie założeń planistycznych sprzeciwiają 
się przepisy ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, które gwarantują udział 
społeczeństwu w ściśle określonych formach, do 
których nie zalicza się referendum.

Jednocześnie Wojewoda Mazowiecki wska-
zał, że sprawy związane z budownictwem po-
zostają we właściwości organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nie mieszczą się 
w granicach kompetencji organów gminy. Stąd 
też doszedł do przekonania, że uchwała w spra-
wie przeprowadzenia referendum została pod-
jęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  W O J E W O D Y

nieważność uchwały  
w sprawie przeprowadzenia  
referendum gminnego, dotyczącego 
lokalizacji siłowni wiatrowych
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI O R Z E C Z N I C T W O

W opisywanej sprawie wyrokiem Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z  
6 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 201/15 oddalił 
skargę  na uchwałę Rady Dzielnicy m. st. Warszawy 
w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego.

W skardze kasacyjnej Prezydent m.st. Warszawy 
podniósł m.in., że Sąd I instancji nie dostrzegł, że 
podstawą wygaśnięcia mandatu radnego dzielnicy 
m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie powinien 
być przepis art. 383 § 1 pkt 6 ustawy z 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.) stosowany w związku z art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. War-
szawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), a nie 
przepis art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego. 
Ponadto podniósł, że wygaśnięcie mandatu radnego 
dzielnicy m. st. Warszawy na skutek wyboru na 
członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy powinno 
być stwierdzone przez komisarza wyborczego w dro-
dze postanowienia, stosownie do treści art. 383 § 2a 
Kodeksu wyborczego, a nie w drodze uchwały Rady 
Dzielnicy m. st. Warszawy;

NSA uznał, że Sąd pierwszej instancji dokonał 
prawidłowej wykładni i właściwie zastosował art. 
383 § 2 w zw. z art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wybor-
czego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 
Nr 41, poz. 361 z późn. zm.). NSA podkreślił, że 
wygaśnięcie mandatu radnego jest instytucją prawa 
wyborczego a dochodzi do niego na skutek zdarzeń, 
z którymi ustawa wiąże utratę mandatu uzyskane-
go w wyborach powszechnych. NSA wskazał, że 
Kodeks wyborczy w art. 5 pkt 6 definiuje wprost 
pojęcie „wójta” nakazując rozumienie przez to tak-

łączenie mandatu radnego 
dzielnicy i zastępcy burmistrza

Teza: „Jeżeli Radny Rady Dzielnicy został wybrany na stanowisko zastępcy Burmistrza Dziel-
nicy, to tym samym jego zatrudnienie z mocy prawa w urzędzie m. st. Warszawy (art. 4 ust. 1 
pkt 1 lit. e ustawy o pracownikach samorządowych) - w związku z zakazem zatrudnienia radne-
go w urzędzie gminy, w której objął mandat (art. 24a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) - 
powoduje, że w świetle art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego, doszło do „naruszenia ustawo-
wego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach 
funkcji lub działalności” i rada dzielnicy powinna wygasić mandat radnego.”

że burmistrza i prezydenta miasta, czyli wyłącznie 
organu wykonawczego gminy, a nie jej jednostki 
pomocniczej. Zatem mandat radnego wygasa z po-
wodu jego wyboru, w wyborach powszechnych, 
równych, bezpośrednich i tajnych (art. 471 Kodeksu 
wyborczego), na organ wykonawczy gminy. NSA 
podkreślił przy tym, ze nie może być więc mowy 
o jakiejkolwiek wykładni rozszerzającej tego poję-
cia na osoby pełniące inne funkcje samorządowe, 
jak chociażby burmistrza, czy zastępcy burmistrza 
dzielnicy m. st. Warszawy. Wygaśnięcie mandatu 
radnego w przypadku wyboru na wójta następuje ex 
lege w dniu ogłoszenia wyborów. Należy też mieć 
na uwadze, że w razie wyboru radnego na wójta lub 
jednoczesnego uzyskania obu tych mandatów usta-
wodawca pozwala zachować tylko mandat wójta. 
Taka osoba nie ma zatem możliwości wyboru pomię-
dzy mandatem radnego a mandatem wójta. Mandat 
radnego wówczas wygasa, co stwierdza komisarz 
wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 
dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 
mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego 
ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej (art. 383 § 2a Kodeksu wybor-
czego). Jak zauważył NSA skoro wybór radnego na 
stanowisko zastępcy burmistrza radnego dzielnicy 
w Urzędzie m.st. Warszawy oznacza ex lege jego 
zatrudnienie w urzędzie m. st. Warszawy i tym 
samym objęty jest dyspozycją art. 383 § 1 pkt 5 
Kodeksu wyborczego, to Rada dzielnicy była zatem 
zobligowana do podjęcia uchwały stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu radnego, zgodnie z art. 383 
§ 2 Kodeksu wyborczego, w terminie miesiąca od 
dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 14 LIPCA 2015 R., SYGN. AKT II OSK 1548/15  

O R Z E C Z N I C T W O

gmino! twoja jednostka 
budżetowa nie jest 
podatnikiem Vat
29 września 2015 r. zapadł niezwykle istotny dla samorządów wyrok Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią rozstrzygnięcia gminna jednostka orga-
nizacyjna nie może być uznana za odrębnego od gminy podatnika podatku od wartości 
dodanej, gdyż prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie spełnia kryterium 
samodzielności. W istocie oznacza to, że wszelkie czynności dokonywane przez gminne 
jednostki budżetowe powinny być na gruncie VAT rozliczane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, która je utworzyła w jednej składanej przez nią deklaracji podatkowej. 

Wyrok dotyczy obowiązującego stanu prawne-
go, stąd naturalną konsekwencją wydanego przez 
Trybunał orzeczenia jest konieczność zmiany do-
tychczasowej praktyki rozliczeń VAT w samorzą-
dach i – przynajmniej teoretycznie – korygowania 
przeszłych rozliczeń za okresy nieprzedawnione. 

Mając na uwadze wagę sporu, rząd polski jeszcze 
na etapie rozpatrywania sprawy przez Trybunał 
wnioskował o ograniczenie skutków orzeczenia 
w czasie. Trybunał nie przychylił się jednak do tego 
wniosku bowiem uznał, że rząd nie wykazał ryzyka 
wystąpienia poważnych trudności.

W praktyce zatem samorządy będą musiały 
zmierzyć się z trudnym zadaniem “centralizacji” 
rozliczeń, w szczególności opracowania wewnętrz-
nych procedur umożliwiających realizację obo-
wiązku złożenia jednej deklaracji VAT, obejmującej 
obroty gminnych jednostek budżetowych.

Działania te będą wymagały od samorządów 
przemyślanego i kompleksowego podejścia do 
spraw związanych z rozliczeniami VAT. 

Jak już wskazano, w świetle wyroku Trybunału 
konsolidacja rozliczeń powinna obejmować także  
przeszłe okresy. Naprzeciw oczekiwaniom gmin 
wyszedł jednak Minister Finansów, który wydał  
30 września komunikat określający, jakie stano-
wisko co do zastosowania wyroku będą reprezen-
tować organy podatkowe. Szczególnie istotne jest 
zapewnienie, że do połowy 2016 r. rozliczenia 

dokonywane według obecnego modelu nie będą 
kwestionowane (co do zasady centralizacja nastąpi 
“wprzód”). Do tego jednak czasu samorządy będą 
musiały opracować nowy system rozliczania.

Minister oczywiście potwierdza obowią-
zek centralizacji, uzależniając jednocześnie jej 
ostateczny zakres od rozstrzygnięcia, mającego 
zapaść w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
w sprawie samorządowych zakładów budżetowych 
(postanowienie NSA z 17 marca 2015 r., sygn. 
I FSK1725/14). 

W odniesieniu do dotychczasowych rozliczeń 
gmin oraz ich jednostek Minister w ślad za Try-
bunałem wskazał, że możliwe będzie ich skorygo-
wanie (ograniczone terminem przedawnienia). Co 
istotne, zdaniem Ministra korekty z uwzględnie-
niem systemu scentralizowanego będą musiały być 
dokonane w sposób kompleksowy w odniesieniu 
do całego nieprzedawnionego okresu. Minister 
wyłączył możliwość korygowania tylko wybranych 
okresów rozliczeniowych (np. w celu odzyskania 
podatku naliczonego od wybranych inwestycji). 
W praktyce sporządzenie korekt swoim zakresem 
obejmować powinno zmianę wysokości deklarowa-
nego obrotu, m.in. poprzez uwzględnienie obrotów 
jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych 
z VAT. Zdaniem Ministerstwa dokonywane korekty 
powinny uwzględniać tzw. prewspółczynnik, tj. 
powinny pomijać podatek naliczony, związany 
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Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie 
szczególnego stanu faktycznego. Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie [dalej jako: WZMiUW], wykonujący zadania 
zlecone Województwu Mazowieckiemu w zakre-
sie gospodarki wodnej, nie otrzymał w 2012 r. 
od Wojewody Mazowieckiego w związku z ich 
realizacją odpowiednich środków. Wojewoda co 
prawda przyznał na ten cel dotację do wydania do 
końca roku, jednak na konto urzędu marszałkow-
skiego wpłynęła ona dopiero 31 grudnia 2012 r. 
Następnie musiała jeszcze zostać przekazana na 

konto WZMiUW, na które wpłynęła 2 stycznia 
2013 r. Z uwagi na to, że przekazane środki mia-
ły zostać wykorzystane do końca 2012 r., trzeba 
je było zwrócić do budżetu państwa. Następnie 
urząd marszałkowski ponownie zwrócił się 
o przekazanie odpowiednich środków na reali-
zację przez Województwo Mazowieckie zadań 
zleconych. Zarówno Wojewoda, jak i Minister 
Finansów odmówili jednak wypłaty odpowied-
nich środków. Ostatecznie koszty realizacji 
zadań zleconych poniosło z własnego budżetu 
Województwo Mazowieckie. 

z działalnością gminy nieobjętą VAT, mimo że 
przepisy wprowadzające taki prewspółczynnik 
obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. (z tego 
względu pogląd Ministerstwa Finansów w tym 
zakresie należy uznać za kontrowersyjny).  

Minister w swym stanowisku odniósł się także 
do kwestii zmiany kwalifikowalności wydatków 
finansowanych ze środków unijnych. W tym za-
kresie Ministerstwo przewiduje brak konieczności 
zwrotu tych środków w przypadku braku korekty 
podatku naliczonego. 

Mimo, iż Minister podkreśla, że przyszłe prace 
powinny zmierzać do ukształtowania takiej kon-
cepcji zmiany dotychczasowej praktyki w zakresie 
rozliczeń VAT, która będzie najmniej uciążliwa dla 
samorządów, gminy jednego mogą być pewne - naj-

bliższy okres wymagać będzie od nich wzmożonego 
wysiłku w zakresie optymalnego ułożenia i zapla-
nowania odpowiednio przeszłych jak i przyszłych 
rozliczeń VAT. 

Co prawda komentowany wyrok zapadł w stanie 
faktycznym dotyczącym gminy, jednakże jego skut-
ki odnosić należy także do pozostałych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Paweł Grzybowski
Dział Prawa Podatkowego Kancelarii Prawnej 

Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Ewa Skrzypczyńska
Prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian 

Ziemski & Partners w Poznaniu 

przełom w finansowaniu 
zadań zleconych – kolejny 
wyrok potwierdzający 
prawa samorządów
Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa na 
rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją 
przez nie zadań zleconych kwotę ponad 1,8 mln zł. 

Kto oDpowiaDa za finansowanie  
zadań zleconych? 

W związku z powyższym Województwo Mazo-
wieckie wystąpiło przeciwko Skarbowi Państwa 
z roszczeniem o zapłatę kwoty ponad 1,8 mln zł, 
odpowiadającej poniesionym z własnego budżetu 
kosztom związanym z realizacją zadania zleconego. 
Sąd I instancji nie uznał zasadności tego roszczenia 
i powództwo oddalił. Jednostka samorządu teryto-
rialnego złożyła jednak apelację, która została przez 
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględniona – na 
rzecz Województwa Mazowieckiego zasądzono 
żądaną kwotę. Tym samym uznano, że zadania 
zlecone powinny być finansowane z budżetu Skarbu 
Państwa, a nie realizującej je jednostki samorządu 
terytorialnego.

Podstawa Prawna roszczeń 
Dla jednostek samorządu terytorialnego istotne 

jest, że przywołany wyrok wpisuje się i potwier-
dza dotychczasową linię orzeczniczą dotyczącą 

finansowania zadań zleconych, zgodnie z którą 
podstawę prawną roszczeń jednostek samorządu 
terytorialnego związanych z wypłatą dotacji celo-
wych stanowią przepisy ustawy z 13 listopada 2003 
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
a nie przepisy innych aktów prawnych, w tym 
także kodeksu cywilnego. Tym samym wykazanie 
w toku postępowania sądowego, że dochodząca 
zapłaty od Skarbu Państwa jednostka samorządu 
terytorialnego nie uzyskała niezbędnych środków 
na sfinansowanie realizowanych zadań zleconych, 
staje się wystarczającą przesłanką do zasądzenia 
przez sąd takich brakujących należności.
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przegl¥d legislacyjny
DZ.U. Z 2015 R. POZ. 1168, 1180,  1195, 1211, 1240, 1257, 1270, 1293

P R Z E G L Ą D  L E G I S L A C Y J N Y AKTUALNOŚCI P R Z E G L Ą D  L E G I S L A C Y J N YAKTUALNOŚCI

Od 1 września 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;
2) sposób ustalania spełniania wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a  

ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego;
4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych 

organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych;
5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa 

w art. 35 ust. 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Od 4 września 2015 r. obowiązuje ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1293)

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłuża o jeden rok (tj. na rok 2016) 
rozwiązania tymczasowe w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw. Ustawą z 23 paździer-
nika 2014 roku do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone zostały tymczasowe 
rozwiązania zmieniające zasady naliczania wpłat oraz dystrybucji subwencji regionalnej dla województw. Był to 
efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r., w którym Trybunał stwierdził niekonstytucyjność 
przepisów art. 25 i art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOChODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WRZEŚNIA

1

WRZEŚNIA

4

PETYCJE

Od 6 września 2015 r. obowiązuje ustawa z 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195)

Zgodnie z art. 1 tej ustawy określa ona zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania 
organów w sprawach dotyczących petycji. Stosownie do art. 2 ust. 1 petycja może być złożona przez osobę 
fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do or-
ganu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

DIALOG SPOłECZNY

Od 11 września 2015 r. obowiązuje ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240)

Zgodnie z art. 1 tej ustawy tworzy się Radę Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy: strony 
pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.
Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia 
konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada działa na rzecz realizacji zasady 
partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Dodatkowo Rada działa na rzecz 
poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania 
wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego 
dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Zgodnie z art. 1 ust. 5 Rada wspiera 
prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

WRZEŚNIA

6

WRZEŚNIA

11

Od 4 września 2015 r. obowiązuje ustawa z 24 lipca 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 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1211)

USTAWA „ŚRODOWISKOWA”
WRZEŚNIA

4

Zmiany dotyczą:

– wydłużenia okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o de-
cyzję realizacyjną, tj. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (decyzji ZRID);

– wprowadzenia możliwości dokonania zmiany decyzji ZRID bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach oraz wprowadzenia możliwości przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko 
w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID.
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Różne ograniczenia samodzielności organizatorskiej 
JST zawierają się w całym polskim ustawodawstwie, 

które w drobiazgowy sposób reguluje funkcjonowanie 
wewnętrzne wspólnot. Limitowanie tej samodzielności 
uniemożliwia wypracowywanie lokalnych rozwiązań 
dla kwestii, za które odpowiadają JST, oraz istotnie 
utrudnia współpracę międzysamorządową. Dla lepszej 
i efektywniejszej kosztowo realizacji zadań wskazane 
jest, by poszerzać samodzielność organizatorską samo-
rządów w sposób, który respektowałby realizację celów 
stawianych przez prawodawcę w danej dziedzinie. 

Do analizy została wybrana – jako jeden z trzech 
aktów prawnych – ustawa o systemie oświaty (USO), 
obok ustawy o pomocy społecznej (UPS) oraz ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(UPZ) – zawierających najbardziej dolegliwe dla wspól-
not zapisy. Właśnie w tych rozległych i kosztownych 
dziedzinach samorząd pełni najszersze funkcje usługo-
we, więc tu samodzielność byłaby najbardziej wskaza-
na. W przyszłości można rozszerzyć zasięg stosowania 
podanych rekomendacji również na inne ustawy.

Cały projekt deregulacyjny zawiera syntetyczną 
ocenę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (USO, Dz.U. z późn. zm.) oraz jej wybranych 
rozporządzeń w odniesieniu do stopnia samodzielności 
organizacyjnej JST. Przedstawione w nim wnioski 
są efektem konsultacji ze środowiskiem samorządo-
wym i stanowią wersję kompromisową, różniącą się 
od wyjściowego dokumentu przygotowanego przez 
Forum Od-nowa.

analiza ustawy o systemie  
oświaty pod kątem  
diagnozy i kierunków zmian 
dotyczących samodzielności 
organizatorskiej samorządów
Zwiększenie samodzielności organizatorskiej jednostek samorządu terytorialnego to jeden ze 
sposobów optymalizacji kosztów wspólnot oraz racjonalizacji zarządzania. Konkretne rekomen-
dacje systemowe odnośnie elastyczności w kształtowaniu własnych struktur i sposobie realizacji 
zadań publicznych zaproponowano w raporcie Forum Od-nowa „Samorząd 3.0” i innych arty-
kułach tego think tanku. Poniższy tekst jest częścią projektu deregulacyjnego, jaki został przygo-
towany przez Forum Od-nowa wspólnie ze Związkiem Miast Polskich w 2014/2015 roku.

ogólne sPojrzenie na PrzePisy
Ustawa o systemie oświaty określa system edukacji 

w Polsce oparty na koncepcji wykonywania zadań 
oświatowych przez jednostki samorządy terytorialnego 
jako zadań własnych oraz nakreślania ram (standar-
dów) edukacji przez administrację rządową. Z prze-
pisów ustawy o systemie oświaty wynika podwójna 
rola JST:
– jako organów prowadzących przedszkola i szkoły, 

czyli podmiotów powołujących i utrzymujących 
dane instytucje oraz realizujących wobec nich okre-
ślone działania i wykonujących dane kompetencje;

– jako podmiotów realizujących obowiązki oświa-
towe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 
w tym profilaktyki społecznej.

Ustawa o szkołach  
– nie o zadaniach oświaty

Obecnie ustawa o systemie oświaty w swoich 
postanowieniach głównie odwołuje się do szkół 
i przedszkoli jako elementów systemu oświaty. Tym-
czasem przepisy dotyczące samorządu w większości 
przypadków winny odnosić się nie do konkretnych 
jednostek organizacyjnych JST, lecz do samorządu 
jako takiego. To dane JST odpowiadają za realizację 
danego zadania publicznego, zaś jednostki organi-
zacyjne mogą być tylko sposobem jego wykonania 
w zakresie określonym przez daną wspólnotę. Wska-

zuje na to choćby ustawa o samorządzie gminnym, 
która w art. 9 ust. 1 mówi, że w celu wykonywania 
zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, 
a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym 
z organizacjami pozarządowymi.

W USO nie sposób zrezygnować z odniesienia 
do istnienia wskazanych jednostek organizacyjnych. 
Wydaje się jednak, że nie ma w ustawie zbilansowania 
przepisów odnoszących się wprost do przedszkoli 
i szkół oraz do zadań JST w ogólności. Brakuje 
więc ogólnych regulacji odnoszących się do roli JST 
w zakresie zadań oświatowych od strony możliwo-
ści kreowania polityki oświatowej przez organ JST. 
W literaturze prawnej i oświatowej podkreśla się, 
że samorządy realizują lokalną politykę oświatową. 
Trudno jednak wskazać, jakiego rodzaju jest to poli-
tyka – czy ogranicza się do utrzymywania przedszkoli 
i szkół, czy związana jest też z wpływaniem na proces 
edukacji (oferta oświatowa). USO nie określa tego 
jednoznacznie.

Ustawa o oBowiązkach Podmiotów  
PUBlicznych, a nie UPrawnieniach 
klientów UsłUgi PUBlicznej

Cechą charakterystyczną USO jest opis systemu 
oświaty od strony powinności podmiotów publicz-
nych – organów prowadzących szkoły i samych 
szkół, które mają obowiązek zapewnić, udostępnić, 
zorganizować itp. Powyższe rozwiązanie niesie ze 
sobą wady związane z kazuistyką przepisów USO, 
brakiem przejrzystości ustawy i ograniczeniem 
samodzielności JST. Obecny układ USO powoduje 
ograniczenie swobody JST na poziomie skompliko-
wania przepisów – wchodzi ona bowiem w materię 
w większości przypadków już uregulowaną w usta-
wie ustrojowej. 

mieszanka komPetencji
Układ USO powoduje, że utrudnione jest rozpo-

znanie kompetencji wszystkich wskazanych w usta-
wie podmiotów, umieszczonych w tym systemie. 
Dotyczy to zarówno sposobu opisu tych kompetencji, 
jak też niekonsekwentnego podziału na zadania. Na-
leży oddzielić kwestie organizacyjne (i te przypisać 
organowi prowadzącemu) od kwestii edukacyjno/
wychowawczych, które powinny być wykonywane 
przez organ prowadzący wspólnie z innym organami/
podmiotami.

Brak swoBody w wyBorze  
sPosoBów realizacji zadań

Zmiany wymagają przepisy dotyczące:
 przekazywania szkół stowarzyszeniom. Konieczna 

jest rezygnacja z limitu liczby uczniów w szkole, 
powyżej którego nie można przekazać jej stowarzy-
szeniu. Druga kwestia to zniesienie wymogu uzy-
skania pozytywnej opinii kuratora o planowanym 
przekazaniu szkoły. Wystarczającym winno być 
samo zasięgnięcie opinii, która nie będzie wiążąca 
dla JST.

 tworzenia zespołów szkół. Należy dopuścić możli-
wość powstawania zespołów szkół tego samego typu.

 likwidacji szkół. Trzeba wprowadzić procedurę 
łączenia szkół bez konieczności przeprowadzania 
likwidacji. Dotyczy to m.in. tworzenia filii szkoły.

 procedury likwidacji szkół. Potrzeba wprowadzenia 
przepisu wskazującego wprost, iż zawiadomienie 
o likwidacji szkoły odbywa się poprzez umieszczenie 
informacji na BIP danej JST oraz w sposób zwycza-
jowo przyjęty i na zebraniu rodziców. Dotychczas 
wymagane jest bowiem indywidualne zawiadomienie 
rodziców uczniów, co komplikuje procedurę.

 form prowadzenia szkół i placówek. Ustawa 
o systemie oświaty winna umożliwiać organom 
JST w uzasadnionych przypadkach wybór innych 
niż jednostka budżetowa form prowadzenia szkół 
i placówek. Powinno to zależeć od lokalnych 
uwarunkowań. Dotychczas przepis w sposób 
jednoznaczny przesądza, iż przedszkola, szkoły 
i placówki publiczne zakładane oraz prowadzone 
przez JST są jednostkami budżetowymi.

równe standardy dla wszystkich  
szkół i Przedszkoli PUBlicznych

Należy przeanalizować system oświaty pod kątem 
wymagania jednakowych standardów minimalnych 
dla wszystkich szkół i przedszkoli publicznych, 
niezależnie od tego, czy organem prowadzącym jest 
samorząd, czy też nie. Dotyczy to zasad finansowa-
nia oraz wymagań dotyczących zasad organizowania 
zajęć. Trzeba wprowadzić skuteczne mechanizmy 
kontroli udzielanych dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych.

Forum Od-nowa
niezależna organizacja typu think-tank,  

działająca non-profit, przygotowująca projekty zmian systemowych 
w zakresie sektora publicznego, głównie samorządów

A N A L I Z Y AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI A N A L I Z Y
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Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy opodatkowa-
niu podatkiem od nieruchomości nie podlegają 

nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów 
marszałkowskich. 

Pojęcie „zajęcia nierUchomości”
Pojęciu zajęcia nieruchomości lub jego części na 

potrzeby poświęcono wiele uwagi zarówno w doktry-
nie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych. 
Powszechną aprobatą cieszy się wąskie ujęcie tego 
przepisu. Analizując go należy w pierwszej kolejności 
zwrócić uwagę na wyrażenie „zajęcie”, przez które ro-
zumie się „faktyczne wykorzystywanie nieruchomości 
dla zadań realizowanych przez organy samorządu. Jeśli 
więc nieruchomości jednostek samorządu terytorialne-
go nie są objęte tym wyłączeniem, np. nie są w ogóle 
wykorzystywane, podlegają one opodatkowaniu” (por. 
R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksy-
kon podatków i opłat lokalnych, ABC 2010, wyrok 
WSA we Wrocławiu z 29 grudnia 2014 r., sygn. akt 
I SA/Wr 2243/14, orzeczenie dostępne w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie 
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl, zwanej 
dalej CBOSA). W orzecznictwie podkreśla się, że 
nie należy utożsamiać potrzeb organów jednostek 
samorządu terytorialnego z samymi potrzebami 
tych jednostek. Czym innym są potrzeby organów, 
czym innym natomiast potrzeby samej jednostki 
samorządu terytorialnego dla realizacji nałożonych 

wyłączenie z opodatkowania  
nieruchomości  
wykorzystywanych  
na potrzeby organów jst 
Niniejsza analiza poświęcona jest zakresowi zwolnienia od opodatkowania  
podatkiem od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby jednostek 
samorządu terytorialnego, a także prawidłowemu rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych (zwanej dalej ustawą), normującego to zwolnienie. 

na nią zadań. Przez zajęcie nieruchomości na po-
trzeby organów należy bowiem rozumieć zajęcie 
w celu zapewnienia warunków funkcjonowania 
tych organów, a nie w celu realizacji wszystkich 
nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego 
zadań. Od podatku będą więc zwolnione wszelkie 
nieruchomości stanowiące siedziby organów sa-
morządowych oraz te, w których ulokowany został 
aparat administracyjny tych organów. Nie będzie 
natomiast objęta zwolnieniem nieruchomość zajęta 
przez gminę w celu przechowywania sprzętu służącego 
do walki z powodzią, pomimo że w świetle art. 7 ust. 
1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym zapewnia-
nie ochrony przeciwpowodziowej należy do zadań 
własnych gminy (por. wyrok WSA w Krakowie z 28 
sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 677/13, CBOSA). 

zmiana w zakresie  
nierUchomości oBjętych zwolnieniem

Nie bez znaczenia dla wykładni omawianego zwol-
nienia pozostaje ewolucja ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. Wskazać bowiem trzeba, że art. 2 ust. 
3 pkt 3 ustawy w obecnym brzmieniu został dodany 
ustawą z 30 października 2002 r. o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw i wszedł w życie 1 stycznia 2003 r. 
Zmieniono przy tym jednak w sposób istotny zakres 
nieruchomości objętych zwolnieniem. W zakresie 
wyłączeń znalazły się tylko nieruchomości zajęte na 
potrzeby organów jednostek samorządu terytorial-
nego, pominięto zaś nieruchomości zajmowane na 

potrzeby administracji samorządu terytorialnego. 
W związku z tym jednostki administracji samorządo-
wej (urzędy pracy, zarządy dróg, zarządy melioracji 
wodnych, inspekcje, służby, straże) poczynając od 1 
stycznia 2003 r. obowiązane są płacić podatek od nie-
ruchomości wg stawek pozostałych (por. wyrok WSA 
we Wrocławiu z 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/
Wr 797/04, wyrok WSA w Krakowie z 16 kwietnia 
2009 r. sygn. akt I SA/Kr 205/09, CBOSA). Wąskie ro-
zumienie „potrzeb organów samorządu terytorialnego” 
wyklucza więc możliwość przyjęcia, że wyłączeniu 
z opodatkowania podlegają nieruchomości wykorzy-
stywane na potrzeby innych niż organy samorządowe 
jednostek administracyjnych wykonujących zadania, 
jakie z mocy ustawy spoczywają na samorządach (por. 
wyrok NSA z 6 kwietnia 2007 r., sygn. akt II FSK 
460/06, CBOSA). W powołanym wyżej wyroku Na-
czelny Sąd Administracyjny uznał za niedopuszczalne 
zastosowanie omawianego zwolnienia w odniesieniu 

do budynku zajmowanego przez powiatowy urząd 
pracy uznając, że nie jest on elementem struktury 
organizacyjnej służącej obsłudze organów powiatu, 
lecz odrębną jednostką organizacyjną powiatu, na co 
wyraźnie wskazuje art. 33b pkt 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym.

Michał Pęczkowski
radca prawny

zmiany w ustawie  
o transporcie publicznym
1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym, która określa zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób  
w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, m.in. w transporcie drogowym. Ustawa ta, zgodnie z przepisami  
przejściowymi, w całości wejdzie w życie jednak 1 stycznia 2017 r. 

Wcześniej - 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie  
art. 38 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw, wprowadzający zmiany w powołanej 
na wstępie ustawie, m.in. w zakresie jej art. 13 ust. 3.

Zgodnie z tym przepisem wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) lub zarząd związku międzygminnego zobo-
wiązany jest przedstawić odpowiednio radzie gminy 
albo zgromadzeniu związku międzygminnego do 
uchwalenia projekt planu transportowego, uzgodniony 
z właściwymi organami sąsiednich gmin, zarządem 
sąsiedniego związku międzygminnego lub zarządem 

sąsiedniego związku powiatowo-gminnego, o ile jest 
utworzony w zakresie linii komunikacyjnych przebie-
gających na obszarach ich właściwości.

Gmina licząca mniej niż 50 000 osób może zgłosić 
potrzeby transportowe, dotyczące linii komunikacyj-
nych wykraczających poza obszar swojej właściwości, 
bezpośrednio do starosty albo marszałka wojewódz-
twa, właściwego ze względu na przebieg tych linii 
komunikacyjnych (ust. 4).

Plan transportowy jest podawany do publicznej 
wiadomości przez jego ogłoszenie we właściwym 
dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypad-

– Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.2015, poz. 1283)

– Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
oraz zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz.U.2002 Nr 200, poz. 1683)

– Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  
powiatowym (t.j.Dz.U.2015, poz. 871)

PODSTAWA PRAWNA:

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
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ku, gdy organizatorem jest związek międzygminny, 
związek powiatów albo związek powiatowo-gminny 
- w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin 
albo powiatów tworzących te związki oraz w dzien-
niku urzędowym województwa, na którego obszarze 
działa związek międzygminny, związek powiatów albo 
związek powiatowo-gminny (ust. 5).

zmiany od  1 stycznia 2017 r.
Największe zmiany nastąpią jednak 1 stycznia 

2017 r., wówczas wejdzie bowiem w życie nowy 
system organizacji publicznego transportu zbioro-
wego w regionach. Samorządy będą zobowiązane 
do określenia linii komunikacyjnych o charakterze 
użyteczności publicznej, wyboru przewoźnika (tzw. 
operatora), który będzie świadczył usługi przewozowe 
na tych liniach. Tylko na takich liniach przewoźnik 
będzie zobowiązany do honorowania ulg ustawowych 
dla uprawnionych pasażerów i wyłącznie na takich 
liniach będzie można uzyskać dopłaty z budżetu pań-
stwa. Obecnie znaczna część przewozów komercyj-
nych funkcjonuje tylko z uwagi na fakt, że otrzymują 
dopłaty do biletów ulgowych. Od 1 stycznia 2017 r. 
będą mogli wykonywać przewozy regularne w pu-
blicznym transporcie zbiorowym jako „operatorzy” 
i „przewoźnicy”. Operatorzy będą mogli świadczyć 
swe usługi w oparciu o umowę zawartą z danym samo-
rządem (organizatorem) na wykonywanie przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej, w której mogą 
mieć zagwarantowane środki publiczne z tytułu hono-
rowania ulg ustawowych oraz rekompensaty z tytułu 
ponoszenia wyższych kosztów, niż uzyskane przy-
chody. Przewoźnicy z kolei będą mogli wykonywać 
przewozy regularne na własne ryzyko ekonomiczne, 
czyli nie będzie przysługiwało im prawo do otrzymania 
żadnych środków publicznych, wynikających z ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z obowiązkami, które nakłada na jed-
nostki samorządu terytorialnego ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym, gminy powinny podjąć nastę-
pujące działania:
 zaprojektować sieci przystanków, dworców i cen-

trów przesiadkowych; 
 opublikować informację o planowanym złożeniu 

zamówienia lub wydaniu koncesji na obsługę linii 
użyteczności publicznej na 12 miesięcy przed ter-
minem wyboru operatora (lub na 6 miesięcy przed, 

jeśli umowa o świadczenie usług ma dotyczyć wy-
miaru mniejszego niż 50 tys. kilometrów rocznie);

 dokonać wyboru operatora zgodnie z art. 19 u.p.t.z. 
w procedurze przetargu, wydania koncesji lub za-
warcia umowy bezpośredniej. 

Wydaje się, że bezpiecznym terminem na zakończenie 
procedury wyboru operatora jest połowa 2016 r. 

Przepis art. 19c ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
stanowi, że organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegó-
łowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede 
wszystkim wkład pracy społecznej w realizację 
inicjatywy lokalnej. Zwrot „określa” oznacza, że 
rada gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwa-
ły w tym zakresie.

PAMIĘTAJ!

– Ustawa z 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym  
(Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

– Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i wolontariacie  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Sławomir Pyźlak 
radca prawny

AKTUALNOŚCI A N A L I Z YA N A L I Z Y AKTUALNOŚCI

Agata Dąmbska
 ekspert think tanku Forum Od-nowa

Diagnoza
Ograniczanie samodzielności organizatorskiej 

wspólnot można sprowadzić na gruncie tego dokumen-
tu do 4 kwestii: przywoływanie ośrodka pomocy spo-
łecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 
ich kierowników jako realizatorów zadania JST, zbyt 
szczegółowe regulowanie wewnętrznej organizacji 
placówek, w tym np. liczby dzieci, zbyt szczegółowe 
regulowanie wysokości kwot łożonych na opiekę nad 
dziećmi oraz zbyt szczegółowe regulowanie liczby 
i kompetencji zatrudnianych pracowników.

Tworzy to dwie główne grupy problemów: prymat 
instytucji – jednostek organizacyjnych nad samorzą-
dem oraz odgórne ustalanie limitów ilościowych lub 
finansowych dotyczących zadań JST.

ProPozycje zmian
Nadrzędnym i generalnym postulatem jest likwi-

dacja prawnego nakazu posiadania jednostek orga-
nizacyjnych JST jako obligatoryjnych wykonawców 
określonych zadań oraz umożliwienie każdej wspól-
nocie podejmowania samodzielnej decyzji odnośnie 
wyboru ich realizatora. Pełną realizacją samodziel-
ności organizatorskiej JST byłoby doprowadzenie do 
powstania zapisu, że samorząd usługę „zapewnia”, 
a nie „wykonuje”. W związku z tym konieczna jest 
rezygnacja ze wskazywania w UPZ, że wykonawcą 
jakichkolwiek działań z zakresu, który ten akt prawny 
obejmuje, jest jednostka organizacyjna samorządu. 
Dotyczy to również jej pracowników lub/i kierowni-
ka. W miejsce tego proponuje się wpisanie podmiotu 
wykonującego daną usługę – może to być podmiot 
trzeciego sektora lub prywatny, ale również samorząd 

ustawa o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej  
w świetle samodzielności 
organizatorskiej jst
Potrzeba przeprowadzania działań zwiększających samodzielność organizator-
ską JST dotyczy także ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(UPZ) z 9 czerwca 2011 r., która dobrze unaocznia nasilenie niekorzystnej 
tendencji do istotnego redukowania swobody realizacji zadań.

przy pomocy ustalonej struktury (także wspólnej z in-
nymi samorządami) lub własnych stanowisk pracy. Na-
leży równocześnie odejść od nadawania konkretnych 
kompetencji jednostkom organizacyjnym samorządu 
na rzecz przekazania ich bądź JST jako takiej, bądź 
podmiotowi realizującemu dane zadanie. W sytuacji, 
gdy te kompetencje są za szerokie i dotyczą zbyt istot-
nych dziedzin (np. przydzielanie rodzinie asystenta, 
z art. 11 ust. 4), powinny być w gestii JST jako takiej.

Wiąże się z tym kwestia poluzowania przepisów 
określających sposób zapewnienia usługi. Konieczne 
jest odstąpienie od określania w ustawie szczegóło-
wych przepisów dotyczących wskaźników liczbowych 
w ustalaniu ram dla działań JST – liczby dzieci obję-
tych daną usługą, liczby godzin szkoleń pracowników 
itp. Kolejny krok to unikanie nadmiernie skonkretyzo-
wanych opisów organizacji wewnętrznej danego typu 
placówki (np. art. 24), jak również podawania punktów 
do umów zawieranych przez JST z poszczególnymi 
placówkami. Następnie należałoby zezwolić JST na 
podejmowanie we własnym zakresie decyzji o liczbie 
pracowników w danej placówce, zamiast obecnego 
sztywnego podawania wskaźników zatrudnienia, 
a także – w niektórych przypadkach – odstąpienie 
od sporządzania zbyt precyzyjnej listy kompetencji 
danego typu pracownika.

1 stycznia 2017 r., wejdzie w życie nowy 
system organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w regionach. Samorządy będą 
zobowiązane do określenia linii komunikacyj-
nych o charakterze użyteczności publicznej, 
wyboru przewoźnika (tzw. operatora), który 
będzie świadczył usługi przewozowe na tych 
liniach. Tylko na takich liniach przewoźnik 
będzie zobowiązany do honorowania ulg 
ustawowych dla uprawnionych pasażerów 
i wyłącznie na takich liniach będzie można 
uzyskać dopłaty z budżetu państwa.
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Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik 

Wójt Roku 2013

Z  S A M O R Z Ą D U

alarmUjące dane
Według danych GIS w 2014 r. w kraju zarejestro-

wano ponad 2,5 tys. zgłoszeń podejrzeń zatruć dopala-
czami, czyli blisko trzy razy więcej, niż w 2013 roku. 
Tegoroczne dane zatruć dopalaczami w województwie 
warmińsko-mazurskim już teraz są rekordowe, tylko 
przez pierwsze dwa kwartały 2015 roku liczba zatruć 
dopalaczami w naszym województwie wzrosła o 30 
procent w stosunku do lat poprzednich. Eksperci 
alarmują, że jesienią i zimą ze względu na niedobór 
infrastruktury sportowej w regionie, ich liczba może 
jeszcze znacząco wzrosnąć.

ratUnek w aktywności
Raport NIK jednoznacznie wskazuje, że aż 33% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jedna piąta szkół 
podstawowych i gimnazjum uznaje zajęcia wychowania 
fizycznego za nieatrakcyjne. Badania również wskazują, 
że ponad 60% Polaków wyraża niechęć do uprawiania 
jakiegokolwiek sportu, dlatego niezwykle ważna jest 
edukacja od najmłodszych lat w obszarze promocji kul-
tury fizycznej i aktywności sportowej, która jest szansą 
na znalezienie hobby, które będzie przeciwdziałało 
pokusom użytkowania dopalaczy. 

Na terenie naszej gminy prowadzimy intensywne 
i wielokierunkowe działania różnych instytucji, które 
wypowiedziały wojnę dopalaczom. Profilaktyka skie-
rowana jest zarówno do młodzieży, jak i pedagogów 
oraz rodziców. Staramy się, aby alternatywą dopalaczy 
była aktywność sportowa. Do dyspozycji młodzieży 
mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ukierun-
kowanych na prawidłowy rozwój młodego człowie-
ka: kick boxing, taniec, zajęcia szachowe, sportowe, 
rowerowe, zumbę, trening funkcyjny. Dysponujemy 
bazą sportową, na której młodzież może rozwijać 
swoje sportowe pasje: dwa orliki, boisko funkcyjne, 
hala sportowa, pełnowymiarowe sale gimnastyczne 
w szkołach, siłownia na świeżym powietrzu, boiska 
wiejskie, place zabaw.

dopalacze kradną życie
Gmina Kurzętnik włączyła się w rządową kampanię „Dopalacze kradną życie”. Realizuje 
postanowienia „Paktu Społecznego przeciwko Dopalaczom” podpisanego przez ministrów: 
spraw wewnętrznych, zdrowia, sprawiedliwości, a także Rzecznika Praw Dziecka oraz przed-
stawicieli mediów, policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Jego prymatem są 
skoordynowane działania, mające na celu walkę z tymi niebezpiecznymi substancjami. 

„złaP zajawkę na sPort”
Gmina Kurzętnik, jako pierwsza gmina w Polsce chce 

rozpocząć kampanię profilaktyczną przeciwko dopala-
czom - „Złap zajawkę na sport”, która będzie kierowana 
do uczniów szkół podstawowych, dyrektorów szkół oraz 
ośrodków kultury i sportu, nauczycieli w-f oraz wycho-
wawców szkolnych z województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Jej celem będzie  zachęcenie uczniów szkół 
podstawowych do nagrania i zamieszczenia krótkiego 
filmu promującego aktywność sportową na specjalnie 
opracowanym portalu. W chwili obecnej prowadzone 
są rozmowy z Joanną Jędrzejczyk – mistrzynią świata 
w UFC, która miałaby być pozytywnym wzorem dla 
uczniów oraz twarzą tej kampanii.

Dzięki temu, że uczniowie będą sami występować 
w spotach, będą zdecydowanie bardziej wiarygodni 
dla swoich rówieśników, a więc istnieje większa szansa 
na przeciwdziałanie rozwojowi problemu dopalaczy 
w szkołach. W ramach witryny zostanie uruchomiona 
możliwość głosowania na najlepszy film. Zwycięskie 
klasy wygrają kolonie narciarskie na terenie zimowego 
parku rozrywki i rekreacji w Kurzętniku, który będzie 
elementem powstającego na terenie gminy największego 
ośrodka narciarskiego w północnej Polsce – Kurzej Góry. 
Obiekt tego typu to unikatowa szansa na rozwój oraz 
szkolenie młodych adeptów sportów zimowych, a także 
promocja sportu powszechnego i turystyki w okresie 
zimowym, które mogą w znaczący sposób przyczynić się 
do zniwelowania istniejących obecnie zagrożeń.  

Mając na względzie zdrowie i prawidłowy rozwój 
młodzieży oraz zapobieganie nasilającym się tragediom 
wśród młodego pokolenia myślę, że jesteśmy w stanie 
zrealizować to zadanie, które mogłoby być przykładem 
bardzo dobrego rozwiązywania problemu uzależnień  dla 
innych gmin i miast w Polsce. 

Aleksander Nelicki
ekspert ds. finansów samorządowych

Jako jedyna dziedzina zadań własnych oświata 
jest finansowana przede wszystkim transferami 

z budżetu państwa. Problemem jest ogólna wysokość 
transferów, ale także ich ustalanie dla poszczególnych 
jednostek. Równocześnie bardzo trudno o oszczędno-
ści w oświatowych wydatkach bieżących, skoro ich 
gros to wynagrodzenia nauczycieli, których poziom 
ustala państwo. 

Ideą stworzenia subwencji oświatowej było nie-
wątpliwie finansowanie szkół po przejęciu ich przez 
samorządy na możliwie dobrym poziomie i zgodnie 
z potrzebami wydatkowymi. W jakim stopniu dzisiej-
szy kształt subwencji odpowiada tym celom? 

W ustawie budżetowej w dość dowolny sposób 
można określić wysokość subwencji. Nie istnieje 
żadne prawne powiązanie pomiędzy potrzebami 
wydatkowymi lub realnymi wydatkami na oświatę, 
a łączną wysokością subwencji. Gwarancja dotyczy 
tylko tego, że nie będzie ona mniejsza niż w poprzed-
nim roku. W 2014 r. subwencja (wraz z dotacjami) 
pokryła ok. 81% oświatowych wydatków bieżących 
(bez przedszkoli i dowozu uczniów).

Również mechanizm podziału subwencji pomiędzy 
poszczególne jednostki nie odpowiada realnym wy-
datkom. Lepiej subwencjonowane są zadania powia-
towe. W 2014 r. subwencja pokrywała 95% bieżących 
wydatków powiatów i tylko 80% wydatków gmin. 
Poniekąd to dobrze, gdyż powiaty zostały znacznie 
gorzej wyposażone w źródła dochodów własnych.

Osobliwością poziomu gminnego jest znacząco 
wyższe subwencjonowanie szkół na obszarach wiej-
skich i w miasteczkach do 5 tys. mieszkańców. Wpi-
suje to w subwencję oświatową dodatkowy - oprócz 

jeszcze jeden powód  
do generalnej reformy 
finansów komunalnych
W 2014 r. wydatki w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 
wychowawcza wyniosły 62,6 mld zł. Chodzi więc o niemal jedną trzecią wydatków 
samorządu. Finansowanie oświaty należy zaś do składowych systemu finansów 
komunalnych budzących największe kontrowersje. 

subwencji wyrównawczej i „janosikowego” - mecha-
nizm wyrównawczy. Tyle że działa on po omacku - nie 
jest kierowany ani do biedniejszych samorządów, ani 
na szkoły faktycznie droższe w prowadzeniu, tylko 
generalnie na obszary administracyjnie wiejskie.

Chociaż większość samorządów wydaje znaczące 
kwoty ponad subwencję, dla niektórych jest ona 
źródłem finansowania innych wydatków. Skala tego 
zjawiska znacząco się zmniejszyła wraz z ogólnie 
słabszym poziomem subwencjonowania. W 2014 r. 
„nadwyżkę” subwencji oświatowej otrzymało 106 
gmin i 58 powiatów. W pierwszych latach funkcjono-
wania subwencji zjawisko to dotyczyło nawet ok. 1/4 
gmin i 1/3 powiatów. Warto też mieć świadomość, że 
najsłabiej finansowane są w Polsce szkoły w niewiel-
kich i średnich miastach. Gminy wiejskie otrzymują 
wyższą subwencję. Dużym miastom łatwiej uzupełnić 
środki z subwencji własnymi.

W efekcie subwencja oświatowa nie pełni dobrze 
funkcji podstawowego finansowania zadań oświa-
towych. Funkcję wyrównawczą pełni w sposób 
patologiczny. Tyle, że próba sanacji finansów oświa-
towych wymagałaby albo znaczącego podniesienia 
dochodów samorządów kosztem dochodów budżetu 
państwa, albo też zmian w dzisiejszych stosunkach 
dochodowych pomiędzy jednostkami. W praktyce 
oznacza to głęboką niechęć państwa do  jakichkol-
wiek zmian.

K O M E N T A R Z E
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Z samej treści pytania wynika, że do zatrudnienia 
pełnomocnika ds. gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych doszło 
w oparciu o cywilnoprawną umowę zlecenia. Zgodnie 
z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia 
przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania 
określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. 
Umowa zlecenia nie jest umową z zakresu prawa 
pracy, lecz umową prawa cywilnego. Tym samym 
brak jest jakichkolwiek przesłanek do stosowania 
w omawianym przypadku art. 4 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), któ-
ry stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 
umów z zakresu prawa pracy. W dalszej kolejności 
wskazać trzeba, że ustawa nie zawiera wyłączeń jej 
stosowania w stosunku do umowy zlecenia lub innych 
umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zawartą w art. 2 

ust 13 ustawy definicją zamówienia publicznego przez 
zamówienia takie rozumie się umowy odpłatne zawie-
rane między zamawiającym a wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 
Świadczenie pracy przez pełnomocnika ds. gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych stanowi niewątpliwie usługę w rozu-
mieniu ustawy. Ustawa zawiera bowiem negatywną 
definicję usługi, w świetle której przez usługi rozumie 
się wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy. 

Ustalenie wartości zamówienia
W przedstawionym stanie faktycznym może ewen-

tualnie dojść do wyłączenia stosowania przepisów 
ustawy ze względu na wartość zamówienia, jednakże 

– Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 827 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

OPIS SYTUACJI
Burmistrz zawarł umowę zlecenia na okres trzech lat z osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej), jako 
pełnomocnikiem ds. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach umowy 
osoba ta świadczy usługi m.in. w zakresie terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin, analiz problemów alkoholowych 
w gminie, opracowuje wspólnie z gminną komisją program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE SEKRETARZA MIASTA

Czy do takiego zlecenia na-
leży stosować ustawę Pra-
wo zamówień publicznych, 
czy można to zakwalifiko-
wać jako sprawę z zakresu 
prawa pracy i wówczas nie 
stosować tej ustawy, zgod-
nie z art. 4 pkt 4?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

umowa z pełnomocnikiem ds. gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Skoro burmistrz zawarł umowę zlecenia na okres trzech lat, to warto-
ścią tego zamówienia jest kwota przysługującego przyjmującemu zle-
cenie wynagrodzenia za cały ten okres. Jeżeli kwota ta nie przekracza 
w sumie 30.000 euro, wówczas należy przyjąć, że stosowanie prze-
pisów ustawy w odniesieniu do zawartej umowy nie było konieczne. 
W przeciwnym wypadku należy dojść do przekonania, że do zawarcia 
tej umowy nie powinno dojść z pominięciem przepisów ustawy.

nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie takiego 
wyłączenia na podstawie danych zawartych w pytaniu. 
Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 8 przepisów ustawy nie 
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30.000 euro. Konieczne jest zatem ustalenie 
wartości zamówienia i udzielenie odpowiedzi na py-
tanie, czy jego wartość przekracza, w przeliczeniu na 
walutę polską, kwotę 30.000 euro. Ustalenia wartości 
zamówienia publicznego dokonuje się na podstawie 
art. 32-35 ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy pod-
stawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podat-
ku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego 
z należytą starannością. Warto również podkreślić, że 
zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy dzielenie zamówienia 
na części lub obniżanie jego wartości w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy jest zabronione. Zda-
niem autora świadczenie usług na rzecz gminy przez 
pełnomocnika ds. gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na pod-
stawie umowy zlecenia należy uznać za świadczenie 
ciągłe, w związku z czym przy ustalaniu wartości tego 

zamówienia znajduje zastosowanie wyłącznie art. 32 
ust. 1 ustawy, a nie art. 34 ustawy, odnoszący się do 
szacowania wartości zamówienia na usługi lub dosta-
wy powtarzające się okresowo. Skoro więc burmistrz 
zawarł umowę zlecenia na okres trzech lat, to wartością 
tego zamówienia jest kwota przysługującego przyj-
mującemu zlecenie wynagrodzenia za cały ten okres. 
Jeżeli kwota ta nie przekracza w sumie 30.000 euro, 
wówczas należy przyjąć, że stosowanie przepisów 
ustawy w odniesieniu do zawartej umowy nie było 
konieczne. W przeciwnym wypadku należy dojść do 
przekonania, że do zawarcia tej umowy nie powinno 
dojść z pominięciem przepisów ustawy.

Michał Pęczkowski
radca prawny

składki od wynagrodzeń członków gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

W sytuacji, gdy członkiem komisji jest pracownik urzędu gminy, od 
jego wynagrodzenia za pracę w komisji należy potrącać pełne składki 
ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatek 
– jak od umowy o pracę. Gdy członkiem komisji jest inna osoba, to 
do jej wynagrodzenia stosuje się wszystkie rygory w zakresie składek 
ZUS i podatku, jak od wynagrodzenia z umowy zlecenia.

PYTANIE 

Czy od wynagrodzeń  
członków wspomnianej  
komisji należy  
odprowadzić składki ZUS?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

OPIS SYTUACJI
W gminie działa powołana zarządzeniem wójta gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład 
komisji powołane zostały czterech osoby. Są to: przedstawiciel urzędu gminy, który jest jednocześnie jego pracownikiem, 
przedstawiciel gminnego ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciel biura obsługi szkół samorządowych, dyrektor szkoły 
podstawowej. Posiedzenia komisji odbywają się po godzinach pracy. Rada gminy w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustaliła wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz członków komisji, co 
jest zgodne z art. 4 ust. 3,4,5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

realizacja programu 
przeciwdziałania  
alkoholizmowi  
- wybrane zagadnienia
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Zgodnie z art. 4 (1) ust. 5 ustawy z 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi, zasady wynagradzania członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych określa rada gminy w gminnych programach 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Delegacja ustawowa nie wyklucza uchwalania 
takich zasad wynagradzania, które różnicowałyby 
wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych (np. z powodu wiel-
kości indywidualnego nakładu pracy lub pełnionych 
funkcji). Przy czym sama okoliczność zatrudnienia 
członków gminnej komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych przez określonego pracodawcę 
(np. wykonywanie funkcji członka komisji w czasie 
godzin pracy) nie może być podstawą do różnicowania 
wynagrodzenia jej członków za pracę w komisji.

Posłużenie się zwrotem „zasady wynagradzania 
(...) określa rada gminy” pozwala radzie przyjąć re-
gulację prawną, która jest najlepiej dostosowana do 
miejscowych warunków. Przewidziana prawem swo-
boda rady gminy nie jest jednak dowolna – jest ogra-
niczona treścią obowiązującego porządku prawnego. 
W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych mogą być powołane osoby pozosta-
jące w stosunku pracy (zarówno w urzędzie gminy, 
jak i u innych pracodawców), a także nieposiadające 
statusu pracownika i stąd bierze się zróżnicowanie 
w opłacaniu składek ZUS i podatków. 

– Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

– Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 
307 z późn. zm.)

Anna Strmiska-Mietlińska 
Zbigniew Mietliński

PODSTAWA PRAWNA:

W sytuacji, gdy członkiem komisji jest pracownik 
urzędu gminy, od jego wynagrodzenia za pracę w ko-
misji należy potrącać pełne składki ubezpieczenia 
społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz poda-
tek – jak od umowy o pracę. 

Gdy członkiem komisji jest inna osoba, to do jej 
wynagrodzenia stosuje się wszystkie rygory w za-
kresie składek ZUS i podatku, jak od wynagrodzenia 
z umowy zlecenia (np. osobie zatrudnionej u innego 
pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy potrąca 
się tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i po-
datek dochodowy, gdy członkiem komisji jest osoba 
niemająca innych źródeł dochodu, od wynagrodzenia 
potrąca się pełne składki ZUS i podatek).

T E M A T  M I E S I Ą C A AKTUALNOŚCI

regulamin funduszu sołeckiego

............................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy gminy, realizując fundusz 
sołecki, powinny posiadać 
regulamin – zasady wydatko-
wania funduszu sołeckiego?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z aktów prawnych nie wynika, aby gmina miała obowiązek 
ustanowienia regulaminu funduszu sołeckiego oraz zasad 
wydatkowania środków z tego funduszu. Zasadnym jest 
jednak ustalenie takiego regulaminu.

Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, 

zwanego dalej “funduszem” oraz zasady zwrotu części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu.

Przepis art. 2 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że rada 
gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, 
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wy-
odrębnienie funduszu.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 u.f.s., fundusz nie jest fun-
duszem celowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

W myśl ust. 7 wyżej powołanego przepisu, gmina 
otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji 
celowej, części wydatków wykonanych w ramach 
funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku 
poprzedzającym rok budżetowy. Wysokość wydatków 
stanowiąca podstawę obliczenia zwrotu nie może 
przekroczyć wysokości środków ujętych w informa-
cji przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) w trybie ust. 3.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie do 
31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy prze-
kazuje sołtysom informacje o wysokości przypadają-
cych danemu sołectwu środków, w ramach funduszu 
sołeckiego (art. 3 ust. 2). Ponadto zgodnie z art. 3  
ust. 3 u.f.s., obowiązkiem wójta jest przekazanie woje-
wodzie, w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego 
rok budżetowy, informacji o wysokości przypadają-
cych danym sołectwom środków w ramach funduszu 
sołeckiego oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb). Nie-
przekazanie w terminie przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) ww. informacji skutkuje utratą przez 
gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu w danym roku budżetowym.

Szczegółowy sposób złożenia wniosku o zwrot 
części wydatków poniesionych przez gminę na fundusz 

sołecki określa rozporządzenie Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów 
informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części 
wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot.

Z wyżej powołanych aktów prawnych nie wynika 
obowiązek gmin ustanowienia regulaminu funduszu 
sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków z tego 
funduszu. Zasadnym jest jednak ustalenie takiego 
regulaminu. Mając na uwadze, że wydatkowanie 
środków funduszu sołeckiego następuje na podsta-
wie podjętej przez radę gminy uchwały, a wszelkie 
obowiązki w tym zakresie wykonuje gmina, reprezen-
towana przez jej organ wykonawczy, zastosowanie 
w tym zakresie znajduje art. 30 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, uprawniający wójta 
(burmistrz/prezydenta miasta) do wydania stosowne-
go zarządzenia w tym zakresie.

Sławomir Pyźlak
radca prawny 

– Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.)

– Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646)

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryza-
cji z 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji 
przekazywanych przez wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części 
wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 916 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU
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opłata za umieszczenie 
światłowodu w pasach  
dróg gminnych

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicz-
nych (zwanej dalej ustawą) zajęcie pasa drogo-

wego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decy-
zji administracyjnej – zezwolenie nie jest wymagane 
w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 
22 ust. 2, 2a lub 2c. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy zezwolenie na zajęcie pasa drogowego doty-
czy m.in. umieszczania w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

W świetle art. 40 ust. 3 za zajęcie pasa drogowego 
pobiera się opłatę. Opłatę ustala, w drodze decyzji 
administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy 
udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
(art. 40 ust. 11 ustawy). Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 

ustawy zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). Natomiast w świetle art. 40a ust. 
1 ustawy dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa dro-
gowego w przypadku dróg gminnych przekazywane 
są do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Z powyższego przepisu wynika więc, że opłaty z tytułu 
zajęcia pasa drogi gminnej stanowią dochód tej gminy.  
W przypadku zajmowania pasa drogi gminnej 
przez samą gminę nie ma potrzeby występowania 
o zezwolenie na zajęcie i ustalanie opłaty z tytułu 
tego zajęcia, gdyż oczywiste jest, że gmina nie bę-
dzie występować z wnioskiem sama do siebie (tak 
też w uzasadnieniu wyroku WSA w Gorzowie Wielko-
polskim z 23 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Go 5/11, 
orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych na stronie internetowej 
www.orzeczenia.nsa.gov.pl, zwanej dalej CBOSA).

OPIS SYTUACJI
Mamy zamiar wybudować sieć światłowodową w gminie. Budowa będzie prowadzona na drogach gminnych: 
publicznych, wewnętrznych i innych działkach stanowiących mienie gminy. 

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE 1

Czy za umieszczenie świa-
tłowodu w pasach gminnych 
dróg publicznych gmina 
sama sobie nalicza opłaty? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Brak jest podstaw do przyjęcia, że gmina zobowiązana jest do 
naliczania samej sobie opłat z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej 
w sytuacji, gdy zajęcie to dotyczy dróg znajdujących się w za-
rządzie organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE 2

Jak wygląda sprawa z drogami wewnętrz-
nymi (dojazdowe do gruntów rolnych) oraz 
działkami stanowiącymi mienie gminne 
przy umieszczeniu w nich światłowodu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro sieć światłowodowa ma przebiegać na dro-
gach wewnętrznych należących do gminy, to gmina 
jest uprawniona do realizacji tej inwestycji w grani-
cach określonych w art. 140 Kodeksu cywilnego.

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

drogi wewnętrzne
Odpowiadając na drugie z pytań należy przytoczyć 

art. 8 ust 1 ustawy, w świetle którego drogami we-
wnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz 
place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone 
do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokali-
zowane w pasie drogowym tych dróg. Zgodnie z art. 
8 ust. 2 ustawy budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 
oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na 
którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego 
braku – do właściciela tego terenu. 

Z całokształtu przepisów ustawy i jej systematyki 
wynika, że procedura administracyjna związana 
z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogi 
i ustalenia opłaty za to zajęcie odnosi się jedynie 
do dróg publicznych. Brak jest podstaw do stoso-
wania tej procedury do dróg wewnętrznych (por. 
wyrok WSA we Wrocławiu z 18 grudnia 2012 r., sygn. 
akt III SA/Wr 337/12, wyrok WSA w Poznaniu z 23 
września 2004 r., sygn. akt IV SA/Po 844/04, CBOSA). 
W przypadku dróg wewnętrznych ewentualna możli-

wość zajęcia pasa drogowego regulowana jest przez 
przepisy prawa cywilnego, a nie administracyjnego. 

Odnosząc powyższe do treści pytania należy przy-
jąć, że skoro sieć światłowodowa ma przebiegać także 
na drogach wewnętrznych należących do gminy, to 
gmina jest uprawniona do realizacji tej inwestycji 
w granicach określonych w art. 140 Kodeksu cywil-
nego. Zgodnie z tym przepisem w granicach określo-
nych przez ustawy i zasady współżycia społecznego 
właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzy-
stać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może 
pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych sa-
mych granicach może rozporządzać rzeczą.

Michał Pęczkowski
radca prawny

– Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 870)

– Ustawa 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

zwrot kosztów dowozu  
ucznia niepełnosprawnego

OPIS SYTUACJI
Do chwili obecnej zwracaliśmy rodzicowi koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do miejscowego przedszkola na 
podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicem, która określała stawkę za kilometr oraz liczbę dni obecności 
w szkole. Umowa obejmowała refundację faktycznych przejazdów rano na trasie dom-szkoła-dom oraz na tej samej 
trasie po południu. W chwili obecnej dziecko jest dowożone do innej szkoły oddalonej od naszej gminy o ponad 
30 km. Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje ilości przejazdów rodzica, za które należy mu się zwrot kosztów. 

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy możemy płacić tylko za 
dowóz do szkoły i z powrotem, 
czy mamy obowiązek płacić za 
faktyczne przejazdy jak do tej 
pory, tj. rano i po południu na 
trasie dom-szkoła-dom? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca nie nakłada na gminę obowiązku sfinansowa-
nia przejazdów „towarzyszących” zorganizowaniu przejazdu 
uczniom niepełnosprawnym przez ich rodziców, gdyż brak jest 
ku temu stosownej podstawy prawnej, a przepisy dotyczące 
obowiązku zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów niepełno-
sprawnych nie powinny być wykładane rozszerzająco.

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Na wstępie warto przytoczyć podstawy prawne 
obowiązku gminy zapewnienia uczniom niepełno-
sprawnym bezpłatnego przejazdu na trasie z domu do 
szkoły i z powrotem lub zwrotu kosztów tych przejaz-
dów w przypadku, gdy przejazd ten zapewniają rodzice 
dziecka. Zgodnie z art. 17 ust. 3a pkt 1-3 ustawy o 
systemie oświaty (zwanej dalej ustawą) obowiązkiem 
gminy jest:

 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których 
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 
art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i 
gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej 
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21. roku życia;

 zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w 
czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym 
dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkol-
nego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25. roku życia;

 zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa 
w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub 
ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach 
określonych w umowie zawartej między wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, 
jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Z punktu 3 omawianego przepisu wynika, że 
podstawą zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełno-
sprawnego organizowanego przez rodziców jest umo-
wa zawarta pomiędzy rodzicami dziecka a organem 
wykonawczym gminy. Ustawa nie zawiera żadnych 
wskazówek co do treści takiej umowy, nie wskazuje 
również żadnych jej obligatoryjnych elementów, po-
zostawiając gminie pełną swobodę jej ukształtowania. 

Wątpliwości podniesione w pytaniu sprowadzają 
się do rozstrzygnięcia kwestii, czy obowiązek zwrotu 
kosztów przejazdu dziecka organizowanego przez 
jego rodziców dotyczy wyłącznie przejazdu dziecka 
wraz z rodzicem do szkoły i ze szkoły, czy też obej-

muje również obowiązek sfinansowania rodzicowi 
drogi powrotnej do domu oraz ponownego przejazdu 
do szkoły w celu odebrania dziecka. Odpowiadając 
na to pytanie należy stwierdzić, że w przywołanych 
regulacjach wspomina się jedynie o zwrocie kosztów 
podróży ucznia i opiekuna do danej placówki oświato-
wej, przez co należy rozumieć jedynie podróż wspólną 
dziecka z opiekunem z domu do szkoły i ze szkoły do 
domu. Brak jest uzasadnienia prawnego na rozciąga-
nie obowiązku gminy do refundacji także dalszych, 
nieprzewidzianych w ustawie wydatków w postaci 
samodzielnych podróży rodzica lub opiekuna między 
miejscem zamieszkania dziecka, a siedzibą danej 
instytucji oświatowej (tak w wyroku WSA w Szcze-
cinie z 6 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Sz 540/14, 
orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych na stronie internetowej 
www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Michał Pęczkowski
radca prawny

PAMIĘTAJ!

Ustawodawca nie nakłada na gminę  
obowiązku sfinansowania przejazdów  
„towarzyszących” zorganizowaniu prze-
jazdu uczniom niepełnosprawnym przez 
ich rodziców, gdyż brak jest ku temu 
stosownej podstawy prawnej, a przepisy 
dotyczące obowiązku zwrotu kosztów 
przejazdu dla uczniów niepełnosprawnych 
nie powinny być wykładane rozszerzająco.

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

PODSTAWA PRAWNA:

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej określa, że 

każda informacja o sprawach publicznych stanowi 
informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 
udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na 
zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 

informacja PUBliczna
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b u.d.i.p. udostęp-

nieniu podlega informacja publiczna, w szczególności 
o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym 
o ich organizacji. Informacją publiczną jest ponadto in-
formacja dotycząca zasad funkcjonowania podmiotów, 
o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym trybu działania 
władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych 
(art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a). Charakter informacji publicz-
nej mają ponadto dokumenty urzędowe, w szczegól-
ności akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia (art. 
6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze). 

Zarządzenia wójta nie są jednak ani aktami 
administracyjnymi, ani innymi rozstrzygnięciami, 
o których mowa w ww. przepisie. W przepisie tym 
chodzi bowiem o akty administracyjne i inne roz-
strzygnięcia wydawane w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej (przede wszystkim 
decyzje administracyjne).

Przepis art. 7 u.d.i.p. jako zasadę wprowadza udo-
stępnienie informacji publicznej z urzędu. Na wnio-
sek udostępniana jest jedynie informacja publiczna, 
która nie została udostępniona w jeden ze sposobów, 

o których mowa w tym przepisie. Informacje, które 
podlegają obligatoryjnemu udostępnieniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej określa jej art. 8. Zgodnie z tym 
przepisem podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 
i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie In-
formacji Publicznej informacji publicznych, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, 
lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji 
Publicznej również inne informacje publiczne.

Z powyższego przepisu wynika, że obligatoryjnemu 
udostępnieniu w BIP podlega m.in. informacja doty-
cząca organizacji i funkcjonowania (w tym wewnętrz-
nego) podmiotów zobowiązanych do stosowania 
przedmiotowej ustawy, w tym gmin. 

Natomiast akty administracyjne oraz inne rozstrzy-
gnięcia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt lit. a tiret 
pierwsze u.d.i.p., są wyłączone z udostępniania w Biu-
letynie Informacji Publicznej, a ich udostępnienie 
może nastąpić jedynie na wniosek, o ile nie wystąpi 
negatywna przesłanka określona w art. 5 u.d.i.p.  
lub ustawie szczególnej, wyłączająca możliwość udo-
stępnienia danej informacji publicznej. 

Sławomir Pyźlak
radca prawny

czy zarządzenie 
wewnętrzne wójta 
stanowi informację 
publiczną?

............................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy urząd gminy powinien 
publikować w BIP zarządze-
nia wewnętrzne wójta?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarządzenia wójta mają charakter informacji publicznej, 
która podlega obligatoryjnemu udostępnieniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

– Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Wyżej wspomniana ustawa nie wskazuje prze-
słanek pozytywnych wstrzymania wykonania 

zaskarżonej decyzji lub postanowienia przez organ, 
a jedynie przesłanki negatywne dotyczące nadania 
rygoru natychmiastowej wykonalności lub wyłączeń 
wynikających z przepisów szczególnych. Stosownie 
do treści art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy 
odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na 
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabez-
pieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny 
lub wyjątkowo ważny interes strony.  

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi 
skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać po-
stanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub 
w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, 
jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacz-
nej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia 
skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, 
które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna 

wstrzymanie wykonania 
decyzji przez organ
Na podstawie art. 61 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (dalej: p.p.s.a.) w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie - organ, który 
wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego,  
ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępo-
waniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowienie rygoru natych-
miastowej wykonalności albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. 

wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to 
także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich 
postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej 
sprawy. Należy podkreślić, że wniosek o wstrzymanie 
wykonania zaskarżonej decyzji, kierowany do sądu, 
musi być uzasadniony, a w uzasadnieniu przytoczone 
argumenty przemawiające za spełnieniem przesłanek 
pozytywnych, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. 
Stosownie do treści art. 61 § 6 p.p.s.a. wstrzymanie 
wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem wyda-
nia przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę lub 
uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę. 

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu 
wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez 
stronę we wniosku okoliczności uzasadniających 
możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowo-
dowania trudnych do odwrócenia skutków i wskazanie 
w odpowiednim uzasadnieniu.

W kontekście ewentualnego wstrzymania zaskarżo-
nego aktu należy zwrócić uwagę na poważny problem 
procesowy, który dotyczy ewentualnego wstrzymania 
zaskarżonego aktu przez organ. Jak już wyżej wskaza-
no odmowa wstrzymania aktu przez organ nie stanowi 
przeszkody do rozpoznania wniosku o wstrzymanie 
przez sąd administracyjny, a jego rozstrzygnięcie jest 
zaskarżalne do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w drodze zażalenia. W konsekwencji, niezależnie od 
wyniku tego postępowania, możliwa jest kontrola po-
stanowienia sądu pierwszej instancji. Problem powstaje 
jednak w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 
kwestii wstrzymania aktu, gdy występują strony o prze-
ciwnych interesach. 

POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE

PAMIĘTAJ!

Odmowa wstrzymania wykonania aktu 
lub czynności przez organ nie pozbawia 
skarżącego złożenia wniosku do sądu. 

POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE

wstrzymanie decyzji  
o PozwoleniU na BUdowę

Jako przykład można wskazać wstrzymanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Sąd rozpoznając taki wnio-
sek może – stosownie do przepisów Prawa budowla-
nego – nałożyć na wnioskodawcę obowiązek złożenia 
odpowiedniej kaucji na poczet ewentualnych szkód 
inwestora. Postanowienie o wstrzymaniu robót jest 
dodatkowo zaskarżalne do NSA. Tymczasem organ 
rozpoznający taki wniosek w trybie art. 61 p.p.s.a. nie 
ma uprawnień do zobowiązania do złożenia kaucji. Co 
istotniejsze ewentualne postanowienie o wstrzymaniu 
wykonania decyzji nie podlega zaskarżeniu i jakiejkol-
wiek kontroli przez sąd administracyjny. Orzeczenie 
to upada dopiero po wydaniu orzeczenia uwzględnia-

Wskazaną w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. przesłankę 
nieważności postępowania sądowoadministra-

cyjnego Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod 
uwagę z urzędu (również na wniosek), jeżeli w postę-
powaniu przed Sądem I instancji, wskutek naruszenia 
przepisów procesowych, strona postępowania sądo-
woadministracyjnego została pozbawiona możliwości 
obrony swych praw. Stroną w sprawie sądowoadmi-
nistracyjnej są zaś, według art. 32 i art. 193 p.p.s.a. 
skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność 
lub przewlekłe postępowanie jest przedmiotem skar-
gi. Podkreślenia przy tym wymaga, że regulacja art. 
183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. odnosi się nie tylko do stron 
w rozumieniu art. 32 p.p.s.a., ale też do podmiotów, 

jącego skargę lub uprawomocnienia się orzeczenia 
oddalającego skargę, a zatem np. po oddaleniu skargi 
przez NSA. Postępowanie takie może potrwać nawet 
kilka lat. Wydaje się, że kwestia ta powinna stać się 
przedmiotem zainteresowania ustawodawcy i wymaga 
pilnego uregulowania.

Paweł Groński

– Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

zarzut nieważności 
z powodu pozbawienia 
udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 183 § 2 pkt 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami  
administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) nieważność postępowania sądowoadministracyjnego  
zachodzi, jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw. 

którzy uzyskują status uczestnika na podstawie art. 
33 § 1 i § 2 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z art. 12 p.p.s.a., 
ilekroć w ustawie jest mowa o stronie, rozumie się 
przez to również uczestnika postępowania. W kon-
sekwencji, jeżeli uczestnik postępowania sądowego 
został wskutek uchybień proceduralnych wyłączony od 
udziału w sprawie, to zachodzi podstawa nieważności 
określona w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. 

Czym innym jest wskazanie okoliczności po-
zbawienia udziału w postępowaniu, jako podstawy 
wznowienia postępowania administracyjnego. 
W orzecznictwie podkreśla się, że w przypadku gdy 
zaskarżona decyzja jest zgodna z oczekiwaniami 
strony, której prawa procesowe zostały naruszone, 
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nie można stwierdzić, że naruszenie to miało wpływ 
na wynik sprawy. W razie gdy decyzja jest rozstrzy-
gnięciem zgodnym z żądaniem stron, wywodzenie 
podstaw uchylenia decyzji z naruszenia praw proce-
sowych strony stanowi naruszenie prawa w zakresie 
podstaw uwzględnienia skargi (por. wyroki NSA:  
z 5 czerwca 2006 r. I OSK 911/05 oraz z 3 lipca 2007 
sygn. akt II OSK 754/07 – Centralna Baza Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych). Prowadzi to do wniosku, 
że art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. w zw. z art. 145  
§ 1 pkt 4 k.p.a. należy wykładać w ten sposób, że rów-
nież w postępowaniu przed sądem administracyjnym 
należy uwzględniać wolę podmiotu, którego prawo 
do udziału w postępowaniu administracyjnym zostało 
naruszone. W związku z tym sąd administracyjny, roz-
poznający skargę wniesioną przez podmiot, który brał 
udział w postępowaniu administracyjnym, nie może 
uwzględnić skargi wyłącznie z powodu naruszenia pra-
wa dającego podstawę do wznowienia postępowania 
administracyjnego, określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. 
bez uprzedniego umożliwienia osobie, której prawo 
do udziału w postępowaniu administracyjnym zostało 
naruszone, wzięcia udziału w postępowaniu przed 
sądem administracyjnym, w celu zajęcia stanowiska 
co do ewentualnego uwzględnienia skargi. W tym 
zakresie wskazać należy na możliwość zastosowania 
przez sąd art. 110 p.p.s.a., który to przepis stanowi, 
że rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi 
zawiadomić o toczącym się postępowaniu sądowym 
osoby, które dotychczas nie brały udziału w sprawie 

w charakterze stron. Skoro ustawodawca w tym prze-
pisie zezwolił na odroczenie rozprawy w celu zawia-
domienia o toczącym się postępowaniu sądowym osób, 
które dotychczas nie brały udziału w sprawie w cha-
rakterze stron, to tym bardziej takie zawiadomienie 
jest obowiązkiem sądu jeszcze przed wyznaczeniem 
rozprawy (por. wyrok NSA z 21 października 2008 r. 
sygn. akt II OSK 1628/08 - Centralna Baza Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych). Podkreśla się zatem, że sąd 
nie może z urzędu uwzględnić tej okoliczności z tego 
względu, że tylko podmiot, który uznaje, iż bez swej 
winy nie brał udziału w postępowaniu, jest uprawniony 
do podnoszenia tego zarzutu. A zatem inne podmioty 
nie mogą się skutecznie na tę okoliczność powoływać. 
Dotyczy to również sądu rozstrzygającego sprawę ze 
skargi podmiotów biorących udział w postępowaniu, 
który niejako z urzędu nie ma podstaw do podnoszenia, 
że podmiot, który nie wniósł skargi został pominięty 
w postępowaniu administracyjnym i z tej przyczyny 
zastosowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. (por. wyrok 
NSA z 26 stycznia 2009 r. sygn. akt II OSK 51/08, Lex 
Polonica nr 2062003).

Paweł Groński

– Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

Kierując się tą dyrektywą wykładni należy pod-
kreślić, że przepis art. 59 ust. 7 mówi jedynie 

o postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowa-
nie. W piśmiennictwie prawniczym i w orzecznictwie 
sądowym akceptuje się zgodnie potrzebę odróżnienia 
zwykłego postępowania administracyjnego w okre-
ślonej sprawie od postępowania nadzwyczajnego 
(w tym postępowania w sprawie stwierdzenia nie-
ważności decyzji), które jest nowym i samodzielnym 
postępowaniem administracyjnym, mającym na celu 
zbadanie, czy określona decyzja nie jest dotknięta 
jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. Nie 
służy zaś ponownemu, merytorycznemu rozpatrzeniu 
i merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy, w której 
kwestionowana decyzja została wydana (por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 maja 2015 r. 
sygn. akt II OSK 1604/13). 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budow-
lanego nie jest więc tym samym postępowaniem, co 

krąg podmiotów 
postępowania 
w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji 
o pozwoleniu  
na użytkowanie
Zgodnie z art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia 
na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Przepis ten, ograniczający krąg podmiotów legity-
mowanych do występowania w charakterze strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego, stanowi niewątpliwie wyjątek od zasady ogólnej, 
określającej pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym (art. 28 k.p.a.). Na ogół 
przyjmuje się, że taka wyjątkowa regulacja nie może być interpretowana rozszerzająco.

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na 
użytkowanie. Ze względu na te odrębności postępowa-
nia administracyjnego zwyczajnego i nadzwyczajnego 
nie można, bez dostatecznej podstawy prawnej, odno-
sić przepisów dotyczących postępowania zwyczajnego 
do postępowania nadzwyczajnego. Przepis art. 59 ust. 
7 Prawa budowlanego nie ma zatem zastosowania do 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego.  

Paweł Groński

– Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:
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telefoniczne 
wezwanie strony
Zgodnie z art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) 
organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowa-
nych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełno-
mocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to nie-
zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. 

Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadość-
uczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. W przy-

padkach, w których osoba wezwana nie może stawić 
się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej 
czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać 
osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają 
na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba. 

Co do zasady wezwanie ma charakter sformalizowa-
ny i musi zawierać odpowiednie elementy. Jak wska-
zano w art. 54 § 1 k.p.a. w wezwaniu należy wskazać:
 nazwę i adres organu wzywającego;
 imię i nazwisko wzywanego;
 w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim 

celu zostaje wezwany;
 czy wezwany powinien się stawić osobiście lub 

przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnie-
nie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu 
elektronicznego;

 termin, do którego żądanie powinno być spełnione, 
albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwa-
nego lub jego pełnomocnika;

 skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

Ustawodawca przewidział możliwość wezwania 
strony w inny sposób niż pisemnie, przy czym doty-
czy wyłącznie przepadków pilnych, wymagających 
szybkiego działania. Zgodnie z art. 55 § 1 k.p.a. 
w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można 
dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych 
środków łączności, z podaniem danych wymienionych 

– Ustawa z 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

PAMIĘTAJ!

Wezwanie powinno być opatrzone podpisem 
pracownika organu wzywającego, z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego 
podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest 
z użyciem dokumentu elektronicznego, po-
winno być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

PODSTAWA PRAWNA:

Paweł Groński

Zgodnie z nowym brzmieniem § 2 ust. 2 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 

sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji 
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego, wojewoda, 
po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania podziale 
środków budżetu państwa na dotacje, o których mowa 
w art. 14d ust. 1 ustawy, dla poszczególnych gmin, 
w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek 
o uruchomienie środków budżetu państwa. Zatem 
termin ten obecnie, tj. od 11 września 2015 r., kiedy to 
weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, przewi-
duje 14-dniowy termin na sporządzenie i przekazanie 
wniosku o uruchomienie środków z budżetu państwa 
na dofinansowanie gmin w zakresie realizacji zadania 
dotyczącego wychowania przedszkolnego (uprzednio 
termin ten wynosił 7 dni).

Wyjaśnić przy tym należy, że poprzez zmiany 
w omawianym rozporządzeniu doszło do dostosowania 

termin składania 
wniosków po nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie 
dotacji przedszkolnej

do brzmienia  przepisów, określających szczegółową 
klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów – zmiana ta polega na uwzględnieniu w nim 
rozdziału „80149 - Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych formach wychowa-
nia przedszkolnego”, sama zaś nowelizacja ma na celu 
umożliwienie gminom prawidłowe rozliczenie dotacji.

Monika Truksa 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 
sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie 
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247).

PODSTAWA PRAWNA:

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy po nowelizacji rozporządzenia w sprawie 
udzielania gminom dotacji przedszkolnej możliwe 
będzie składanie wniosków w dłuższym  
niż dotychczas terminie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na pytanie należy  
odpowiedzieć twierdząco.

w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l

FINANSE SAMORZĄDU

w art. 54 § 1 oraz imienia, nazwiska i stanowiska 
służbowego pracownika organu wzywającego. Pod-
kreślenia wymaga, że wezwanie dokonane w ww. 
sposób powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie 
ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej 
treści i w odpowiednim terminie.
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Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa 
zasadą jest, że spadkobiercy podatnika przejmują 

przewidziane w przepisach prawa podatkowego ma-
jątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Z kolei z art. 98 wymienionej ustawy wynika, że 
do odpowiedzialności spadkobierców za zobowią-
zania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku 
oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe oraz że 
przepisy te stosuje się również do odpowiedzialności 
spadkobierców za:
 zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, 

o których mowa w art. 52 § 1; 
 odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spad-

kodawcy; 
 pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawo-

wanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub 
inkasenta; 

 niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na nali-
czony podatek od towarów i usług oraz ich opro-
centowanie; 

 opłatę prolongacyjną;
 koszty postępowania podatkowego; 
 koszty upomnienia i koszty postępowania egze-

kucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy, 
powstałe do dnia otwarcia spadku.

W myśl art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa, 
organy podatkowe, właściwe ze względu na ostatnie 

dochodzenie od 
spadkobiercy zaległości 
podatkowych

miejsce zamieszkania spadkodawcy, orzekają w od-
rębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności po-
szczególnych spadkobierców lub określają wysokość 
nadpłaty albo zwrotu podatku, przy czym w decyzji 
organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu 
otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których 
mowa w art. 98 § 1 i 2.

Z powyższych przepisów prawa wynika, że po to, 
aby organ podatkowy mógł skutecznie dochodzić od 
spadkobiercy zaległości podatkowych obciążających 
zmarłego spadkodawcę, co do zasady musi wydać 
decyzję, w której orzeknie o odpowiedzialności 
podatkowej spadkobiercy. Decyzja taka ma zatem 
charakter konstytutywny i ustalający, co powoduje, 
że bez jej wydania organ nie będzie uprawniony do 
dochodzenia od spadkodawcy omawianych zaległości 
podatkowych. Wspomnieć przy tym należy, że termin 
płatności przez spadkobiercę omawianych zobowiązań 
wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Monika Truksa

– Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(j.t.: Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy po to, aby było możliwe uzyskanie od spad-
kobiercy zmarłego podatnika, na którym  
w chwili śmierci ciążyły zaległości podatkowe, 
zapłaty tych zaległości, koniecznym jest wydanie 
decyzji na podstawie Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby organ podatkowy mógł skutecznie 
dochodzić od spadkobiercy zaległości 
podatkowych obciążających zmarłego 
spadkodawcę, zasadą jest, że musi wy-
dać decyzję, w której orzeknie o odpo-
wiedzialności podatkowej spadkobiercy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił 
się pogląd, że uchwały podejmowane na podsta-

wie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
kwalifikować należy do aktów prawa miejscowego, 
będących - zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP - 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa. 

Zgodnie z orzeczeniem z 21 września 2001r. Na-
czelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 
1008/06) status inkasenta zobowiązanego do poboru 
opłat powinien wynikać wprost z aktu prawa miej-
scowego, jakim jest uchwała rady gminy wydana na 
podstawie upoważnienia ustawowego. Tylko wtedy 
uchwała po pierwsze mieści się w ramach upoważ-
nienia ustawowego, precyzyjnie określonych w art. 19 
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i pełni 
też funkcje gwarancyjne, że na podstawie jej treści, 
czyli treści aktu prawa miejscowego, uchwalonego 
i ogłoszonego w stosownym trybie, wszystkie zainte-
resowane podmioty, zobowiązane do przestrzegania 
tego prawa, mogą ustalić wszystkie nieokreślone 
ustawą kwestie istotne dla ich praw i obowiązków, 
w tym kto jest uprawniony do poboru daniny publicz-
nej. Zatem rada gminy może podejmować uchwały 
tylko na podstawie i w granicach wyraźnej delegacji 

uchwała rady gminy 
dotycząca inkasentów 
opłaty targowej

ustawowej. W analizowanym przypadku delegację taką 
zawiera art. 19 pkt 2 ww. ustawy, upoważniający radę 
gminy do zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa 
oraz do określenia inkasentów. Tak więc, w świetle 
przytoczonego przepisu wyznaczenie inkasenta należy 
do wyłącznej kompetencji rady gminy i nie może być 
przez nią przenoszone na inne podmioty, w tym na 
pozostałe, upoważnione przez nią organy.

W wyroku z 11 stycznia 2008 r. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny (sygn. akt II FSK 1526/06) rozważał 
zgodność z prawem uchwały w przedmiocie zarządze-
nia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
w formie inkasa, w kontekście wyznaczenia na inka-
sentów sołtysów oraz innych osób fizycznych, z który-
mi zostanie podpisana umowa o prowadzenie poboru 
w drodze inkasa i słownikowego znaczenia terminów 
„określać”, „wyznaczać” i wskazał, że ustawodawca 
nie zachował jednolitej terminologii i w niektórych ure-
gulowaniach operuje zwrotem „określać inkasentów” 
(art. 6b ustawy o podatku rolnym), a w innych używa 
terminu „wyznaczać inkasentów” (art. 6 ust. 8 ustawy 
o podatku leśnym i art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych). Naczelny Sąd Administracyjny 
zważył przy tym, że „(...) Desygnaty tych pojęć - jeśli 
uwzględnić podane definicje słownikowe - nie pokry-

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w 
świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 
zawarcie w uchwale rady gminy, dotyczącej 
regulaminu targowiska, zapisu, że opłatę tar-
gową pobierają wyznaczeni do tego inkasenci 
posiadający identyfikatory, którzy obowiązani są 
do wydawania pokwitowań według ustalonego 
wzoru (bilety opłat ), będzie wystarczające dla 
prawidłowości i zgodności z prawem uchwały?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle orzecznictwa sądów admi-
nistracyjnych zawarcie takiego zapisu  
w uchwale rady gminy nie będzie wy-
starczające dla prawidłowości i zgod-
ności z prawem uchwały.
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wają się, choć są sobie bliskie. Konieczne jest - po 
drugie - zwrócenie uwagi na okoliczność, że posłużenie 
się tymi terminami nie przesądza ostatecznie o spo-
sobie indywidualizacji jakiegoś podmiotu. Może ona 
przecież - co do zasady - następować przez podanie 
danych personalnych, a więc w sposób konkretny, bądź 
też przez wyliczenie cech (atrybutów) osoby fizycznej, 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej 
osobowości prawnej, czyli techniką tworzenia norm 
generalnych. Wspomniana chwiejność terminologicz-
na ustawodawstwa, jak też zawodność ograniczania 
się przy rozstrzyganiu zasygnalizowanych dylematów 
wyłącznie do ustaleń natury językowej, nie powinna 
– z drugiej strony - przesłaniać faktu, że analizowane 
sformułowania mają charakter pojęć prawnych. Dążąc 
do sprecyzowania sposobu realizacji kompetencji orga-
nów stanowiących gmin ukształtowanych wyliczonymi 
wcześniej przepisami prawa, należy uwzględnić kon-
tekst, w którym używane są te pojęcia, jak też rezultaty 
wykładni celowościowej i systemowej obowiązującego 
w tej materii ustawodawstwa.”.

Mając na uwadze powyższe i odnosząc się do treści 
pytania, stwierdzić należy, że za istotne dla oceny pra-
widłowości uchwały jest, iż zarządzenie inkasa przez 
radę gminy na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych i określenie inkasentów, ma 
na celu ułatwienie poboru ww. opłat należnych gminie. 
W wyroku z 15 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 729/15) 
zważył, że niejednolitość opłat powoduje możliwość 
wyboru sposobu określenia inkasentów, z uwagi na 
rodzaj danej opłaty. W przypadku niektórych z ww. 
danin trudno byłoby wskazać precyzyjnie atrybuty 
inkasentów i wówczas potrzebne jest wskazanie in-
kasentów z imienia i nazwiska, bądź – w przypadku 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej - nazwy. W niektórych 
jednak przypadkach istnieje możliwość wskazania 
inkasentów poprzez podanie w uchwale takich cech, 
które indywidualizują ich w sposób adekwatny do 
daniny, którą mają pobrać. Skoro, zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miej-
scowościach posiadających korzystne właściwości 
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umoż-
liwiające pobyt osób w tych celach, to niewątpliwie 
najbardziej efektywnym sposobem poboru tej opłaty 
jest ustanowienie inkasentem każdego, kto umożliwia 

osobie fizycznej pobyt dłużej niż dobę, poprzez udo-
stępnienie zakwaterowania. W efekcie, zdaniem Sądu, 
w przypadku opłaty targowej wymóg owego określenia 
inkasentów w rozumieniu art. 19 pkt 2 ww. ustawy jest 
spełniony nie tylko poprzez podanie danych personal-
nych, lecz również przez wyliczenie cech (atrybutów) 
charakteryzujących osobę fizyczną (tytułem przykładu 
poprzez wskazanie pełnionej funkcji, którą w sposób 
niebudzący wątpliwości można utożsamić z konkretną 
osobą, np. sołtys z terenu gminy), prawną lub jednostkę 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli 
techniką tworzenia norm generalnych. Zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu przedstawionym w ww. wyroku, 
realizacja uprawnień rady gminy w zakresie określenia 
inkasentów powinna nastąpić w uchwale w sposób na 
tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten 
obowiązek został nałożony, przy czym należy mieć na 
uwadze, że przepis art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, nie zezwala ani nie upoważnia 
rady gminy do określenia jako inkasentów osób fizycz-
nych, których cechą wyróżniającą jest wyłącznie za-
trudnienie bądź wykonywanie określonych czynności. 

Reasumując, zawarcie w uchwale rady gminy doty-
czącej regulaminu targowiska zapisu, że opłatę targową 
pobierają wyznaczeni do tego inkasenci posiadający 
identyfikatory, którzy obowiązani są do wydawania 
pokwitowań według ustalonego wzoru (bilety opłat ), 
w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, nie 
będzie wystarczające dla prawidłowości i zgodności 
z prawem uchwały.

Monika Truksa

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z art. 6a ust. 6 i ust. 10  ustawy o podatku 
rolnym, podatek rolny na rok podatkowy od osób 

fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy 
właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 
Podatek ten jest płatny w ratach proporcjonalnych do 
czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach 
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego, przy czym, jeżeli grunty stanowią współ-
własność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych 
oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby 
fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opła-
cają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W myśl natomiast art. 6a ust. 10a ustawy o podatku 
rolnym, dodanego na mocy nowelizacji tej ustawy, któ-

jednorazowa opłata roczna 
kwoty podatku rolnego?

ra została opublikowana w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045,  
w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 
zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Rację zatem ma pytający twierdząc, że zmiana ustawy 
o podatku rolnym wprowadza obowiązek jednorazowego, 
a nie jak dotychczas w czterech ratach, uiszczenia podatku 
rolnego, jeżeli jego roczny wymiar nie przekracza kwoty 
100,00 zł.

Monika Truksa

– Ustawa o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Od 1 stycznia 2016 r. mają wejść zmiany w ustawie 
o podatku rolnym, w tym w zakresie dotyczącym 
płatności podatku rolnego, którego roczny wymiar 
nie przekracza 100,00 zł, czyli kwota podatku 
rolnego nie będzie już płacona w czterech ratach. 
Bardzo proszę o stanowisko na ten temat.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana ustawy o podatku rolnym wpro-
wadza obowiązek jednorazowego, a nie 
jak dotychczas w czterech ratach, uisz-
czenia podatku rolnego, jeżeli jego roczny 
wymiar nie przekracza kwoty 100,00 zł.

odsetki za zwłokę - od jakiej kwoty?

Stosownie do treści art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordyna-
cja podatkowa, odsetek za zwłokę nie nalicza się, 

jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności 
wartości opłaty pobieranej przez operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej 
jako przesyłki poleconej.

Ponieważ obecna kwota, o której mowa w 
powyższym przepisie prawa wynosi 8,70 zł  

(tj. 3 x 2,90 zł) wynika z tego, że jeżeli kwota 
odsetek wynosiłaby 5,50 zł, to odsetki takie nie 
powinny zostać naliczone.  

Monika Truksa

– Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

.........................................................................................................................................................................................................................................

PYTANIE

Czy należy naliczyć odsetki,  
jeżeli ich wysokość wynosiłaby 5,50 zł? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odsetki w kwocie 5,50 zł  
nie powinny zostać naliczone.

Realizacja uprawnień rady gminy w zakre-
sie określenia inkasentów powinna nastąpić 
w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby 
nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek 
został nałożony, przy czym należy mieć na 
uwadze, że przepis art. 19 pkt 2 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, nie zezwala ani 
nie upoważnia rady gminy do określenia jako 
inkasentów osób fizycznych, których cechą 
wyróżniającą jest wyłącznie zatrudnienie bądź 
wykonywanie określonych czynności. 
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POWIATYPOWIATY

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego 
pozwolenia na budowę nie wymaga wykony-

wanie robót budowlanych, polegających na instalo-
waniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem 
usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam 
świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza 
obszarem zabudowanym, w rozumieniu przepisów 
o ruchu drogowym.

Podkreślić należy, że z zestawienia treści art. 
3 pkt 3 i art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego 
wynika niewątpliwie, że ustawodawca traktuje 
urządzenia reklamowe z punktu widzenia obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę w różny sposób, 
w zależności od tego, czy stanowią budowlę, a więc 
są wolnostojące i trwale związane z gruntem, czy 
też nie kwalifikują się jako budowla. Warto także 
wskazać, że przepisy art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

Z art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie wynika, że do właściciela 

nieruchomości bądź do wykonawcy robót budowla-
nych należy :  
 wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące 

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzy-
mywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że 
na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 
6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

sprzeciw do zgłoszenia 
budowy urządzenia 
reklamowego
Z realizacją inwestycji polegającej na stawianiu dużych tablic reklamowych wiąże się 
często problem z ich kwalifikacją do kategorii, od której zależy skorzystanie z uprosz-
czonej instytucji zgłoszenia, przede wszystkim zaś uznanie tablicy reklamowej za bu-
dowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, wymagającą uzyskania pozwole-
nia budowlanego bądź też za urządzenie reklamowe, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 
6 tej ustawy, zwolnione od obowiązku uzyskania takiego pozwolenia.  

budowlane określają wyjątki od przewidzianej w Pra-
wie budowlanym generalnej zasady i obowiązku 
uzyskania pozwolenia budowlanego na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót bu-
dowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
(art. 3 pkt 12 tej ustawy). Wyjątki te nie mogą być 
interpretowane rozszerzająco. Zasadą jest więc, że 
wniesienie budowli, za którą ustawa uznaje m.in. 
urządzenie reklamowe wolnostojące i trwale zwią-
zane z gruntem, wymaga pozwolenia budowlanego. 
Wyjątkiem natomiast jest zwolnienie od obowiązku 
uzyskania pozwolenia budowlanego robót budowla-
nych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń 
reklamowych, które nie są wolnostojące i nie są trwa-
le związane z gruntem. Wynika z tego, że kryterium 
rozróżnienia pomiędzy budową budowli – urządzenia 
reklamowego a instalowaniem tablicy lub urządzenia 
reklamowego są cechy tego urządzenia (wolnostojące 
lub niesamodzielne, połączone z inną konstrukcją) 
i sposób jego posadowienia (trwałe lub nietrwałe 
związanie z gruntem). 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego wyrażano już pogląd, że tablice i urządzenia 
reklamowe wymienione w art. 29 ust. 6 Prawa budow-
lanego to inne urządzenia, niemieszczące się w pojęciu 
urządzeń reklamowych – budowli, o których mowa 
w art. 3 pkt 3 tej ustawy (np. wyroki Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 12 maja 2009 r. sygn. akt II OSK 
735/08, z 5 stycznia 2011 r. sygn. akt II OSK 25/10, 
z 1 marca 2012 r. sygn. akt II OSK 2558/10). W tych 

kara za nieuporządkowanie 
terenu budowy
Zgodnie z art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia w trakcie obo-
wiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 tej ustawy, 
wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budow-
lanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Przepis art. 59a ust. 2 pkt 5 stanowi 
natomiast, że podstawą wymierzenia kary jest stwierdzenie przez organ podczas kontroli, że 
teren budowy nie został uporządkowany. W praktyce orzeczniczej pojawiła się wątpliwość,  
czy uporządkowanie terenu, o którym mowa w ww. przepisie należy utożsamiać z koniecznością 
utrzymania porządku w rozumieniu przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

 przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych; przy-
łączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych;

 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie i przepisach wydanych 
na podstawie art. 4a;

orzeczeniach wypowiadano się również w kwestii 
rozumienia trwałego związania urządzenia z gruntem, 
jednolicie przyjmując, że są to również budowle po-
sadowione na powierzchni gruntu, jednakże trwale, 
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie, np. 
wskutek działania sił przyrody. 

Na tej podstawie można więc sformułować kon-
kluzję, że o trwałym związaniu budowli z gruntem 
przesądzają przede wszystkim jej cechy konstruk-
cyjne, wskazujące, że nie jest ona przeznaczona do 
przenoszenia, nie zaś fizyczna niemożliwość zmiany 
jej lokalizacji (nieusuwalność). 

Zgłoszenie budowy urządzenia reklamowego, które 
ze względu na swoje gabaryty i sposób powiązania 
z gruntem stanowi budowlę wymagającą pozwolenia 
na budowę skutkuje sprzeciwem starosty, który na-
kłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. 

Paweł Groński

– Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

PAMIĘTAJ!

O trwałym związaniu budowli z gruntem prze-
sądzają przede wszystkim jej cechy konstruk-
cyjne, wskazujące, że nie jest ona przeznaczo-
na do przenoszenia, nie zaś fizyczna niemożli-
wość zmiany jej lokalizacji (nieusuwalność)
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Zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie powiato-
wym na podstawie i w granicach upoważnień za-

wartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. Akty 
prawa miejscowego stanowione są w szczególności 
w sprawach:

 wymagających uregulowania w statucie;
 porządkowych;
 szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu;
 zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych usta-
wach lub innych przepisach powszechnie obowiązu-
jących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy 
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, 
zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska 
naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te wy-
stępują na obszarze więcej niż jednej gminy.

 Jak stanowi art. 42 ustawy o samorządzie powiato-
wym akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada 
powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważnia-
jąca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

Powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach 
niecierpiących zwłoki, może dodatkowo wydać zarząd, 
ale podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji 
rady powiatu i tracą moc w razie nieprzedłożenia ich 
do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin 

starosta prowadzi zbiór 
aktów prawa miejscowego
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych starosta zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej zbiór aktów 
prawa miejscowego stanowionych przez powiat. Stosując odpowiednio art. 26 ust. 1 tej 
ustawy starosta ma jednocześnie obowiązek zapewnić nieodpłatny dostęp do ww. zbio-
ru i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do 
powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu 
do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Jednocześnie w zakresie udostępniania 
do wglądu zbiorów dzienników urzędowych z aktami prawnymi zawierającymi informacje 
niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych (art. 27 ust. 4 ustawy).

utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu.Sta-
rosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości or-
ganom wykonawczym gmin, położonych na obszarze 
powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego 
dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie 
po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu 
i kieruje do publikacji.

– Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

– Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

 gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych;

 pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi;

 uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych;

 realizacja innych obowiązków określonych w re-
gulaminie.

Z treści powyższych przepisów wynika, że nie 
należy utożsamiać obowiązku uporządkowania terenu 
budowy określonego w art. 59a ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo budowlane z obowiązkami utrzymania po-
rządku i czystości spoczywającymi na właścicielach 
nieruchomości (wykonawcach robót budowlanych) 
określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Obowiązki wynikające z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (np. 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunalnych, przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników) dotyczą również nieruchomości, 
na której jest prowadzona budowa, jednakże pojęcie 
nieuporządkowania terenu budowy na gruncie prawa 
budowlanego ma charakter autonomiczny. Należy go 
zatem interpretować zgodnie z celami ustawy Prawo 
budowlane. Gdyby uporządkowanie terenu w rozumie-
niu Prawa budowlanego miało być oceniane w katego-
riach art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, to zachowania takie, jak w rozpatrywanej 
sprawie, pozostałyby poza zakresem art. 5 ust. 1 tej 
ustawy (w tej ustawie przewiduje się jedynie usuwanie 
z nieruchomości odpadów komunalnych). Ponadto 
przepis art. 59a ust. 2 pkt 5 można by uznać zbędny. 
W konsekwencji nieusunięcie obiektów pozostałych 
po budowie, nie byłoby w ogóle sankcjonowane, 
ponieważ nie mógłby mieć również zastosowania 
w takiej sprawie art. 59 a ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane.

Paweł Groński

POWIATY POWIATY

– Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

– Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
porządku i czystości w gminie  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Paweł Groński

Artykuł 40 ustawy o samorządzie powiato-
wym nie ma charakteru zamkniętego, a zatem 
możliwe jest wydawanie także innych aktów, 
które mają cechy aktów prawa miejscowego. 
Co więcej, akty prawa miejscowego mogą 
być wydawane również na podstawie szeregu 
innych aktów prawnych, a nie tylko w oparciu 
o art. 40 ustawy ustrojowej. Dlatego zakres 
aktów podlegających obowiązkowemu pro-
wadzeniu w zbiorze jest szeroki. 
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PRAWO PRACY PRAWO PRACY

bez możliwości  
zrzeczenia się 
ekwiwalentu za  
niewykorzystany urlop

..........................................................................................................................................................................................................................................

Burmistrz nie może zrzec się ekwiwalentu za niewy-
korzystany urlop i przenieść go na kolejną kadencję. 
Jedyną możliwością zrzeczenia się ekwiwalentu 
pieniężnego za niewybrany urlop jest wykorzystanie 
zamiast niego przysługującego urlopu.

PYTANIE 

Czy burmistrz może zrzec się niewy-
korzystanego urlopu wypoczynkowego 
i przenieść go na obecną kadencję 
(ponowny wybór)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z treścią art. 152 § 1 Kodeksu pracy (dalej 
k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do corocz-

nego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynko-
wego. Pracownik nie może zrzec się prawa do tego 
urlopu (art. 152 § 2 k.p.). W przypadku niewykorzy-
stania przysługującego urlopu w całości lub w części 
z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pienięż-
ny (art. 171 § 1 k.p.). A zatem prawo do uzyskania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany (w tym 
także zaległy) urlop wypoczynkowy powstaje dopiero 
z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ponieważ istotą prawa pracy jest funkcja ochronna, 
to skutecznie pozbawia ona pracowników prawa do 
zrzeczenia się uprawnień nabytych w związku z za-
trudnieniem. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń, jak 
i innych świadczeń. Skoro pracownik nie może zrzec 
się prawa do urlopu, to taka sama zasada dotyczy 
pochodnych od niego uprawnień, czyli ekwiwalentu 
za brak wypoczynku w naturze.

Na nieskuteczność takich zrzeczeń zwracał uwagę 
Sąd Najwyższy, który w wyroku z 16 października 
2009 r., sygn. akt I PK 89/09, Lex 823349, uznał, że 
nieważne jest zarówno zrzekanie się świadczeń pie-
niężnych, jak i składanie przez pracownika zobowią-

zań, że w przyszłości nie będzie dochodził należnych 
mu uprawnień płacowych. 

Jedyna możliwość zrzeczenia się ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop polega wyłącznie 
na wykorzystaniu zamiast niego przysługującego urlopu.

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia 
z sytuacją, w której sprawowanie funkcji przez burmi-
strza w poprzedniej i obecnej kadencji oparte jest na 
stosunku pracy nawiązanym z wyboru. Zgodnie bo-
wiem z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o pracownikach 
samorządowych burmistrz jest zatrudniony właśnie na 
podstawie wyboru. 

Zgodnie zaś z art. 73 § 1 k.p. nawiązanie stosunku 
pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru 
wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze 
pracownika.

Stosunek pracy na podstawie wyboru trwa przez 
okres, na który dokonano wyboru i rozwiązuje się 
z wygaśnięciem mandatu (art. 73 § 2 k.p.). Zgodnie 
z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej 
u.s.g.) kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gmi-
ny lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem 
upływu kadencji rady gminy. Co prawda takie okre-
ślenie czasu trwania stosunku pracy wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) nie jest precyzyjne, bowiem, jak 
wynika z art. 29a ust. 1 u.s.g. objęcie obowiązków 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następu-
je z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, 
a zakończenie tego stosunku pracy trwa po upływie 
kadencji do czasu objęcia obowiązków przez nowo 
wybranego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 
29 ust. 1 u.s.g.). A zatem zgodnie z treścią art. 73 § 1 
k.p. akt wyboru powierza określonej osobie stanowisko 
oraz prowadzi do powstania stosunku pracy, jeżeli 
z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy. 

W przypadku pytającego skoro burmistrz pełnił już 
jedną kadencję i został wybrany na kolejną, to mamy 
do czynienia z ustaniem jednego stosunku pracy z wy-
boru i nawiązaniem kolejnego stosunku pracy z wybo-
ru. Ponowny wybór danej osoby na burmistrza i obję-
cie przez niego obowiązków (nawet tych, które pełnił 
dotychczas) spowodowało konieczność nawiązania 
nowego stosunku pracy. Pracodawca samorządowy 
ma obowiązek wypłaty burmistrzowi ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
który to obowiązek powstał z dniem ustania stosunku 
pracy z wyboru, czyli z dniem wygaśnięcia mandatu. 
Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że ta sama 
osoba została wybrana na kolejną kadencję. Burmistrz 
nie może zrzec się ekwiwalentu z niewykorzystany 
urlop i przenieść go na kolejną kadencję, jest to niedo-
puszczalne. Jak już była o tym mowa powyżej, jedyną 
możliwością zrzeczenia się ekwiwalentu pieniężnego 
za niewybrany urlop jest wyłącznie wykorzystanie 

PODSTAWA PRAWNA:

– Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

– Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach  
samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Aneta Podgajna

UWAGA!

Pracodawca samorządowy ma obowiązek 
wypłaty burmistrzowi ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy, który to obowiązek powstał 
z dniem ustania stosunku pracy z wyboru, 
czyli z dniem wygaśnięcia mandatu. Nie ma 
w tym przypadku znaczenia fakt, że ta sama 
osoba została wybrana na kolejną kadencję. 

zamiast niego przysługującego urlopu. Jednak w tym 
przypadku nie ma już takiej możliwości, bowiem za-
kończył się dotychczasowy stosunek pracy burmistrza 
z wyboru i został nawiązany kolejny.
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PRAWO PRACYPRAWO PRACY

obowiązek odbycia 
służby przygotowawczej

– Ustawa z 12 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Na umotywowany wniosek osoby kierującej 
komórką organizacyjną, w której pracownik 

jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić 
z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pra-
cownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają 
należyte wykonywanie obowiązków służbowych (art. 
19 ust.5). Zwolnienie nie dotyczy egzaminu kończą-
cego służbę przygotowawczą.

osoBa PodejmUjąca  
Po raz Pierwszy Pracę

Definicję pojęcia „osoba podejmująca po raz pierw-
szy pracę”, zawiera art. 16 ust. 3. Przepis ten stanowi, 
że przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, 
rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudnio-
na w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas 
nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 
miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakoń-
czonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

W analizowanym przepisie występuje spójnik „i”, 
co oznacza, że warunkiem uznania danej osoby za 
osobę niepodejmującą pracy po raz pierwszy jest nie-
wystąpienie żadnej z określonych w nim przesłanek. 

Z przepisu tego wynika, że dla oceny podejmo-
wanej pracy po raz pierwszy ważne jest wyłącznie 
wcześniejsze zatrudnienie u pracodawcy samorządo-
wego, o którym mowa w art. 2 u.p.s., jak i spełnienie 
warunków określonych w art. 16 ust. 2 u.p.s. W tym 
stanie prawnym urzędnik służby cywilnej może być 
zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostce 
organizacyjnej samorządu terytorialnego wyłącznie na 
czas określony, jako pracownik “podejmujący pracę 

po raz pierwszy”. W tej samej sytuacji znajdzie się 
wieloletni urzędnik samorządowy, który nie zdał lub 
nie zdawał egzaminu. Definicja osoby podejmującej 
pierwszą pracę zakłada bowiem koniunkcję stażu pracy 
oraz zdanie egzaminu. Przepisy nie wprowadzają żad-
nego odniesienia do minimalnego okresu zatrudnienia, 
którego upływ wyklucza traktowanie kandydata na sta-
nowisko urzędnicze, jako podejmującego pracę po raz 
pierwszy (tak: M. Tomaszewska, Prawo urzędnicze, 
komentarz, pod red. K. Barana, Lex 2014).

Oznacza to, że jeżeli dana osoba była zatrudniona 
w jednostkach, o których mowa w ustawie o pracow-
nikach samorządowych na czas nieokreślony albo na 
czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, nie odbyła 
jednak służby przygotowawczej, ponieważ w dacie na-

Sławomir Pyźlak
radca prawny 

..........................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w zw. z art. 16  
ust. 2 ustawy z 12 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych osoby podej-
mujące po raz pierwszy pracę na stano-
wisku urzędniczym, w tym kierowniczym 
stanowisku urzędniczym, zobowiązane są 
do odbycia służby przygotowawczej.

PYTANIE 

Czy w świetle art. 16 ust. 3 ustawy o pracow-
nikach samorządowych obowiązek odbycia 
służby przygotowawczej (dookreślając obo-
wiązek zakończenia służby przygotowawczej 
zdanym egzaminem) ma pracownik, który 
przed zatrudnieniem w naszym urzędzie (wy-
łoniony w trybie konkursu) był zatrudniony na 
stanowisku urzędniczym na czas nieokreślony 
lub określony, dłuższy niż 6 miesięcy w jednost-
kach, o których mowa w art. 2 ustawy 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

o pracownikach samorządowych, ale nie odbył służby przygotowawczej 
zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym?

UWAGA!

wiązania z nią stosunku pracy wówczas obowiązujące 
przepisy nie przewidywały obowiązku odbycia służby 
przygotowawczej, to zgodnie z ww. definicją jest ona 
osobą podejmującą po raz pierwszy pracę.  

Analogiczne stanowisko prezentuje obecnie Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji.      

PODSTAWA PRAWNA:

Definicja osoby podejmującej pierwszą 
pracę zakłada koniunkcję stażu pracy 
oraz zdanie egzaminu. Przepisy nie 
wprowadzają żadnego odniesienia do 
minimalnego okresu zatrudnienia, którego 
upływ wyklucza traktowanie kandydata na 
stanowisko urzędnicze, jako podejmujące-
go pracę po raz pierwszy.

nagroda jubileuszowa
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

W przedstawionej sytuacji pracownikowi należy wypła-
cić nagrodę jubileuszową za 25 lat w pełnej wysokości, 
ponieważ udokumentował okres 3 lat 9 miesięcy i 28 dni 
do pracowniczego stażu pracy, a więc okres poniżej 4 lat.

PYTANIE SEKRETARZA GMINY 

W związku z powyższym, czy 
nagrodę jubileuszową za 25 lat 
pracy należy pracownikowi  
wypłacić w pełnej wysokości?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

OPIS SYTUACJI
16 lipca 2014 r. wypłacono pracownikowi samorządowemu nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. 7 sierpnia 
2015 r. pracownik dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze 
domownika. Po zweryfikowaniu  przedłożonych przez pracownika dokumentów, zaliczono okres 3 lat 9 miesięcy 
i 28 dni do pracowniczego stażu pracy. Wobec powyższego pracownik w dniu 18 września 2015 r. nabędzie prawo 
do nagrody jubileuszowej za 25 lat.

Pracownikom samorządowym za długoletnią pracę 
przysługuje nagroda jubileuszowa (art. 38 ustawy 

o pracownikach samorządowych). Jest ona wypłacana 
po osiągnięciu przez pracownika wymaganych lat 
zatrudnienia w wysokości odpowiadającej określo-

nemu procentowi wynagrodzenia zasadniczego. Takie 
zasady przyznawania tej nagrody świadczą o tym, że 
ma ona charakter świadczenia obligatoryjnego – musi 
zostać przyznana i wypłacona każdemu pracownikowi, 
który nabył do niej prawo.
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PRAWO PRACY PRAWO PRACY

Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje 
pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu 
bezpłatnego, udzielonego przez pracodawcę w celu 
wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do 
nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia 
u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Pracownik samorządowy nabywa prawo  
do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu 
wymaganego okresu. Nagroda jubileuszowa 
przysługuje w wysokości:

po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia mies.
po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia mies.
po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia mies.
po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia mies.
po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia mies.
po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia mies.

– Ustawa z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  
(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników  
samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1050)

Anna Strmiska-Mietlińska 
Zbigniew MietlińskiNagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie 

po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa 
do tej nagrody.

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi 
wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorzą-
dowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli 
dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie 
przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do 
nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym 
wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, pod-
stawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie 
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa 
do nagrody jubileuszowej.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpo-
wiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia 
prawa do nagrody jubileuszowej jest udoku-
mentowanie przez pracownika samorządowe-
go prawa do tej nagrody.

Warto również podkreślić, że w razie ustania sto-
sunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi 
samorządowemu, któremu do nabycia prawa do na-
grody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, 
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę 
tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, wprowa-
dzających zaliczalność do okresów uprawniających do 
świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających 
dotychczas wliczeniu, upływa okres uprawniający 
pracownika samorządowego do dwóch lub więcej 
nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną 
nagrodę najwyższą. 

Jeżeli po ustaleniu prawa do nagrody jubileuszowej 
pracownik dokumentuje dotychczas nieznany praco-
dawcy okres, czy to zatrudnienia, czy innego okresu 
wliczanego do stażu, wpływającego na wysokość 
nagrody jubileuszowej, to od długości tego okresu 
zależy, czy nagroda wyższego stopnia przysługuje mu 
w pełnej wysokości, czy tylko jako różnica między 
kwotą nagrody wyższej, a wypłaconą kwotą nagrody 
niższej. Jeżeli pracownik dokumentuje okres nie dłuż-
szy niż 4 lata, to ma prawo do pełnej nagrody. W razie 
udokumentowania okresu dłuższego, ma prawo tylko 
do różnicy między nagrodami – i to bez względu na to 
kiedy udokumentuje ten fakt. Przy dodatkowym udo-
kumentowaniu okresów uprawniających do nagrody 
nie ma znaczenia, kiedy te dodatkowe okresy zostały 
udokumentowane, ale ich długość (czyli okres do 4 
lat lub dłuższy).

PODSTAWA PRAWNA:

wyrównanie dodatku 
za wieloletnią pracę

W myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy okresy pobierania: 

 stypendium przysługującego w okresie szkolenia 
odbywanego przez bezrobotnego, na które został 
skierowany przez starostę;

 stypendium w okresie odbywania stażu;
 stypendium w okresie odbywania przygotowania 

zawodowego dorosłych;
wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub 
zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów 
składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymienionych okresów nie wlicza się jednak do 
okresów wymaganych do nabycia prawa i długości 
okresu pobierania zasiłku, okresu zatrudnienia, od któ-
rego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowe-
go, stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, 
wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

.....................................................................................................................................................................................................................................

OPIS SYTUACJI
Pracownik urzędu gminy zwrócił się do pracodawcy o wyrównanie należnego dodatku stażowego. W dniu 
08.07.2015 r. złożył wniosek o wyrównanie, powołując się na dostarczone do urzędu zaświadczenie z PUP-u, 
z którego wynika, iż pracownik odbywał staż w obecnym urzędzie gminy i pobierał z tego tytułu stypendium. 
Pracownik nie miał doliczanego okresu odbywania stażu do dodatku za wieloletnią pracę ze względu na to,  
iż wcześniej nie przedłożył zaświadczenia z PUP-u. 
 .....................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z powyższym udokumentowane przez 
pracownika okresy pobierania stypendium 
z urzędu pracy w okresie odbywania stażu, 
szkolenia i przygotowania zawodowego należy 
zaliczyć pracownikowi do stażu, od którego zale-
ży: wymiar (ale nie prawo) do urlopu wypoczyn-
kowego, a także prawo do dodatku stażowego.

UWAGA!

Przyjąć należy, iż trzyletni okres przedawnie-
nia powinien być całkowicie wystarczający  
na wszczęcie postępowania, które miałoby na 
celu spełnienie roszczenia przez wierzyciela.

..........................................................................................................................................................................................................................................

Pracownikowi należy się wyrównanie 
dodatku za wieloletnią pracę za okres 
trzech lat wstecz od momentu złożenia 
zaświadczenia potwierdzającego odbycie 
stażu, gdyż pracownik na podstawie PUP-u 
odbywał staż pracy u swojego obecnego 
pracodawcy, któremu informacja o tym była 
dobrze znana. Tak więc ma znaczenie fakt, iż 
pracownik odbywał staż w urzędzie gminy, 
w którym został następnie zatrudniony.

PYTANIE 

Czy pracownikowi należy się wyrówna-
nie dodatku za wieloletnią pracę za okres 
trzech lat wstecz od momentu złożenia 
zaświadczenia potwierdzającego odbycie 
stażu? Czy ma znaczenie fakt, iż pracownik 
odbywał staż w urzędzie gminy, w którym 
został następnie zatrudniony (a więc infor-
macja o tym, że odbywał staż była znana 
pracodawcy, ale pracownik nie przedłożył 
stosowanego zaświadczenia)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

http://www.infor.pl/prawo/emerytury/
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Do okresów uprawniających pracownika samorzą-
dowego do dodatku stażowego wlicza się wszystkie 
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne 
okresy podlegające wliczeniu do stażu pracy na podsta-
wie odrębnych przepisów, a takimi okresami są właśnie 
okresy pobierania stypendium w czasie odbywania 
stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego.

przeDawnienie
Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy generalnie 

roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po 
upływie trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało 
się wymagalne. Nie ma znaczenia czy wierzycielem 
jest pracodawca czy też pracownik, tak samo jak nie 
ma znaczenia, na jakiej podstawie został zawarty 
stosunek pracy (umowa, powołanie, mianowanie i wy-
bór). Przyjąć należy, iż trzyletni okres przedawnienia 
powinien być całkowicie wystarczający na wszczęcie 
postępowania, które miałoby na celu spełnienie rosz-
czenia przez wierzyciela.

Roszczenie jest wymagalne w momencie, gdy 
wierzyciel (zarówno  pracownik, jak i pracodawca) 
może wymagać, aby świadczenie zostało spełnione, 
a dłużnik obowiązany jest do spełnienia tego zobowią-
zania. Roszczenie może stać się wymagalne w terminie 
wynikającym z przepisów ustawy lub oznaczonym 
umową albo też wynikającym z obowiązującego 
u pracodawcy układu zbiorowego, regulaminu pracy, 
regulaminu wynagradzania itp.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

– Art. 79 ust. 1, ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415)

– Art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych  
(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

– § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania  
pracowników samorządowych  
(Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)

– Art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j.: Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

PRAWO PRACY

PODSTAWA PRAWNA:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

brat przewodniczącego 
komisji przetargowej 
startuje w przetargu

..........................................................................................................................................................................................................................................

W przypadku prowadzenia przetargu nieogra-
niczonego (lub każdego innego trybu okre-
ślonego w art. 10 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), jeżeli po stronie zamawiającego 
występuje osoba powiązana rodzinnie z wy-
konawcą składającym ofertę, wykonawca nie 
podlega wykluczeniu. To pracownik zamawia-
jącego podlega wyłączeniu z dalszego udziału 
w procedurze wyboru wykonawcy danego 
zamówienia publicznego.

PYTANIE 

Przygotowujemy postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji projek-
towej oraz remont gminnego ośrodka 
pomocy społecznej. Jednym z poten-
cjalnych wykonawców zamówienia jest 
podmiot z terenu naszej gminy. Czy brat 
właściciela tej firmy może być przewod-
niczącym komisji przetargowej? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy z 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 
907 z późn. zm.) jako jedną z pod-
stawowych zasad udzielania zamó-
wień ustanawiają zasadę uczciwej 
konkurencji (art. 7 wskazanej usta-
wy). Stosownie do postanowień za-
wartych w art. 7 p.z.p. zamawiający 
przygotowuje i przeprowadza postę-
powanie o udzielenie zamówienia 
w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. Czynno-
ści związane z przygotowaniem oraz 
przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia wykonują 
osoby zapewniające bezstronność 
i obiektywizm.

Uczciwa konkUrencja
Uwzględnia jąc  powyższe 

stwierdzić należy, że ustawo-
dawca szczególny nacisk położył 

na zapewnienie równych szans 
wśród podmiotów ubiegających 
się o uzyskanie zamówienia pu-
blicznego oraz ograniczył moż-
liwość udziału w procedurze 
udzielenia zamówienia po stronie 
zamawiającego wyłącznie do osób 
neutralnych, niestronniczych dla 
danej grupy wykonawców ubiega-
jących się o uzyskanie zamówienia 
publicznego.

Przepisem szczególnie ograni-
czającym udział przedstawicieli 
zamawiającego w procedurze 
udzielenia zamówienia publiczne-
go jest art. 17 ust. 1 ustawy p.z.p., 
który zawiera katalog sytuacji 
skutkujących obligatoryjnym 
wyłączeniem przedstawicieli za-
mawiającego z procedury udzie-
lenia zamówienia publicznego. 
Podkreślić należy, że naruszenia 
wskazanego przepisu wiąże się 
z odpowiedzialnością karną (patrz: 
art. 17 ust. 2 ustawy p.z.p.). 

Artykuł 17 ustawy p.z.p. 
nie wyklucza wykonawców 
z ubiegania się o uzyskanie 
zamówienia publicznego, którzy 
mają rodzinne powiązania 
z pracownikami zamawiającego 
uczestniczącymi w procedurze 
udzielenia zamówienia publicz-
nego. Aby nie ograniczać kon-
kurencji wśród wykonawców, 
to przedstawiciel zamawiające-
go, mający powiązania rodzin-
ne z wykonawcą musi wyłączyć 
się z procedury udzielenia 
zamówienia publicznego.
Sytuacje skutkujące  
wykluczeniem wykonawcy 
z udziału w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia  
publicznego określa  
art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa 
zamówień publicznych.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Marek Okniński  
praktyk, zajmujący się od 1995 r.  

udzielaniem zamówień publicznych  
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

spółkach Skarbu Państwa.  Prowadzi szkolenia 
z zakresu zamówień publicznych, które po 
zdaniu egzaminu państwowego dają tytuł 

zawodowy „specjalista zamówień publicznych”

W przypadku prowadzenia prze-
targu nieograniczonego (lub każde-
go innego trybu określonego w art. 
10 ustawy p.z.p) jeżeli po stronie 
zamawiającego występuje osoba 
powiązana rodzinnie z wykonawcą 
składającym ofertę, wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. To pra-
cownik zamawiającego podlega 
wyłączeniu z dalszego udziału 

w procedurze wyboru wykonawcy 
danego zamówienia publicznego.

Powyższe wynika z faktu, że usta-
wa Prawo zamówień publicznych nie 
zawiera przepisów wykluczających 
z ubiegania się o udzielnie zamówie-
nia publicznego wykonawcy, którego 
pracownicy lub współwłaściciele są 
rodzinnie powiązani z osobami za-
trudnionymi u zamawiającego.

czy każda data realizacji 
zamówienia może  
zostać wyznaczona?

Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wyznacza datę, w której wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia publicznego. Termin określony przez zamawiającego nie 
może ograniczać konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Wykonawca zamówienia pu-
blicznego musi dysponować 

przekazaną przez zamawiającego 
wiedzą nt. okresu czasu, jakim 
będzie dysponować dla wykonania 
zamówienia publicznego. 

Powyższe wynika między inny-
mi z dyspozycji art. 29 ust. 1-2 usta-
wy Prawo zamówień publicznych. 
Wskazane przepisy obligują zama-
wiającego do opisania przedmiotu 
zamówienia między innymi w spo-
sób jednoznaczny i wyczerpujący 
oraz w sposób, który nie utrudnia 
uczciwej konkurencji. 

W konsekwencji, określając 
termin rozpoczęcia realizacji zamó-
wienia publicznego, zamawiający 

powinien uwzględniać skalę zamó-
wienia a w szczególności uwarun-
kowania techniczne i organizacyjne 
związane z jego realizacją.

W celu uniknięcia zarzutu naru-
szenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
p.z.p. zamawiający powinien uni-
kać wyznaczania terminu realizacji 
zamówienia poprzez wskazanie 
daty dziennej (tzn. wykonać do 
dnia) a stosować określenie terminu 
wykonania zamówienia poprzez 
wskazanie ilości dni od daty pod-
pisania umowy (tzn. zamówienie 
należy wykonać w (…) dni od daty 
podpisania umowy). 

Powyższe ma istotne znacznie 
w szczególności w zakresie za-

mówień publicznych dotyczących 
dostaw np. sprzętu biurowego, 
komputerów, mebli itp.

Na gruncie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych za niedopusz-
czalne uznać należy wskazywanie 
konkretnej daty dziennej na wy-
konanie zamówienia, bez podania 
informacji nt. daty podpisania umo-
wy lub określenia ilości dni jakimi 
bez względu na datę zakończenia 
procedury przetargowej będzie 
dysponował wykonawca z którym 
zostanie podpisana umowa. 

Brak określenia ilości dni na 
wykonanie zamówienia lub przy-
gotowania się do rozpoczęcia 
jego realizacji (np. w przypadku 

zamówień na usługi ochrony) 
stanowi naruszenie norm Prawa 
zamówień publicznych, co potwier-
dza orzecznictwo Krajowej izby 
Odwoławczej. 

wyrok kio
Przykładowo w wyroku KIO 

z 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/
UZP 707/08) Izba podzieliła stano-
wisko odwołującego, że wskazanie 
na etapie postępowania przetargo-
wego, konkretnej daty rozpoczęcia 

usługi nie daje pewności, że przed 
tym terminem zostanie dokonany 
wybór oferty i zawarta umowa 
z wykonawcą zamówienia, umoż-
liwiająca rozpoczęcie usługi w wy-
mienionej dacie”. Podobne stano-
wisko zaprezentowała KIO w wy-
roku z 25 czerwca 2010 r. (sygn. 
akt: KIO/UZP 1123/10) w którym 
skład orzekający Izby stwierdził, 
że przewidzenie zbyt krótkiego, 
a w dodatku nieokreślonego okresu 
przeznaczonego na przygotowanie 
wykonawcy do rozpoczęcia speł-

niania świadczenia, gdy konieczne 
jest dosyć skomplikowane przygo-
towanie wykonawcy do spełniania 
świadczenia, nie może być uznane 
jako właściwe stosowanie art. 29 
ust. 1 i ust. 2 ustawy p.z.p. Po-
dobnie w wyrokach KIO/1756/10 
jak i KIO 1246/10 Izba uznała, 
że wskazanie konkretnej daty 
rozpoczęcia realizacji zamówienia 
jest niezgodne z obowiązującym 
stanem prawnym.

Marek Okniński

wykonawca uchyla się  
od zawarcia umowy

W sytuacji, gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje  
w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

ustawodawca przewidział środki, jakie może podjąć zamawiający 
w celu zminimalizowania ryzyka podejmowania tego rodzaju 

działań przez wykonawców składający, oferty przetargowe. 

Przez uchylenie się od zawarcia 
umowy należy rozumieć bez-

podstawną odmowę jej zawarcia. 
Za odmowę podpisania umowy 
uznać można tylko oświadczenie 
woli wykonawcy zawierające ne-
gatywne stanowisko w przedmiocie 
zaproszenia go przez zamawiają-
cego i ewentualnie takie działanie 
skarżącego, z którego wynikałaby 
dla zamawiającego informacja, 
iż takiego rodzaju oświadczenie 
woli skarżący rzeczywiście złożył. 
Odmowa podpisania umowy jest 

tożsama ze stanowiskiem podję-
tym świadomie przez wykonawcę 
i przekazanym do wiadomości 
zamawiającego (patrz: wyrok Sądu 
Najwyższego z 9 maja 2001 r. sygn. 
akt II CKN 440/00).

co może zroBić  
zamawiający,  
gdy wykonawca Uchyla 
się od zawarcia Umowy?

Możliwości zamawiającego 
uzależnione są od ilości ofert złożo-

nych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

W sytuacji, gdy została złożona 
więcej niż jedna oferta, zamawia-
jący może wybrać ofertę najko-
rzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, jednak już bez przeprowa-
dzania ich ponownego badania 
i oceny. Natomiast, jeżeli w danym 
postępowaniu została złożona 
tylko jedna oferta, to wtedy za-
mawiający powinien unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego. 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ponadto ustawodawca przewi-
dział konsekwencje dla nierzetel-
nego wykonawcy polegające np. 
na utracie wniesionego wadium 
przetargowego. 

Jeżeli wykonawca odmówi za-
warcia umowy, wówczas zama-
wiający ma obowiązek przygoto-
wania ponownego zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
i rozesłania go wszystkim wyko-
nawcom biorącym udział w postę-
powaniu.

Z unieważnieniem postępowania 
o zamówienie publiczne z powodu 
odmowy podpisania umowy przez 
wybranego wykonawcę może-
my mieć do czynienia wówczas, 

gdy zajdą okoliczności wskazane 
w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych – np. gdy cena kolejnej 
oferty jest wyższa niż możliwości 
finansowe zamawiającego. 

Marek Okniński 

zmiana terminu nie 
zawsze jest istotną 
zmianą umowy

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia publicznego może zostać uznane za 
zmianę nieistotną obowiązującej umowy o wykonanie zamówienia publicznego  
w sytuacji, gdy spowodowana jest zaniechaniem po stronie zamawiającego.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 

(dalej ustawa p.z.p.)   umożliwia 
dokonywanie zmian postanowień 
obowiązującej umowy o wyko-
nanie zamówienia publicznego 
wówczas gdy:
 zmiana nie ma charakteru istot-

nego,
 zmiana ma charakter istotny 

w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wy-
boru wykonawcy, chyba że zama-
wiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w treści 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej: SIWZ).

Ustawodawca w przepisach 
ustawy p.z.p. nie zdefiniował jed-
nak pojęcia zmiany istotnej.

W konsekwencji w piśmiennic-
twie i orzecznictwie przyjmuje się, 
że ocena dopuszczalności zmiany 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego powinna być po-
przedzona w pierwszej kolejności 
ustaleniem, czy planowana do 
wprowadzenia zmiana ma cha-
rakter zmiany istotnej, albowiem 
zmiana nieistotna w stosunku do 
treści oferty nie jest poddana ry-
gorom wynikającym z powołanego 
przepisu. W przypadku udzielenia 
odpowiedzi twierdzącej, należy 

ustalić, czy zamawiający przewi-
dział możliwość dokonania zmiany 
umowy w dokumentach zamówie-
nia (ogłoszeniu lub specyfikacji), 
jak również czy opisał warunki, 
na jakich zmiana może zostać 
dokonana.

Stosownie do wytycznych Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej, wskazujących kryteria 
oceny istotności zmiany do umowy:
 „Zmiana zamówienia publiczne-

go w czasie jego trwania może 
być uznana za istotną, jeżeli 
wprowadza ona warunki, które 
gdyby zostały ujęte w ramach 
pierwotnej procedury udziela-

nia zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innych oferentów 
niż ci, którzy zostali pierwotnie 
dopuszczeni lub umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, 
która została pierwotnie dopusz-
czona. 

 Zmiana zamówienia może zostać 
uznana za istotną również wów-
czas, gdy modyfikuje ona rów-
nowagę ekonomiczną umowy 
na korzyść usługodawcy w spo-
sób, który nie był przewidziany 
w postanowieniach pierwotnego 
zamówienia” .
W kontekście powyższych 

wskazówek Urząd Zamówień 
Publicznych wskazał również, że:
„ocena istotności zmiany umowy 
winna być dokonywana w odnie-
sieniu do realiów danego przypad-
ku, tj. zakresu w jakim następuje 
zmiana warunków wykonania 
umowy, okoliczności stanowiących 
przyczynę zmiany umowy, wpływu 
zmiany umowy na pozycję wyko-
nawcy w stosunku do pozycji za-
mawiającego, porównania sytuacji 
wykonawcy po zmianie warunków 
wykonania umowy w stosunku 
do sytuacji innych wykonawców 
biorących udział w postępowaniu, 
potencjalny wpływ zmiany wa-
runków wykonania zamówienia 
na zwiększenie zainteresowania 
zamówieniem u innych wykonaw-
ców. Przy czym dokonując oceny 
istotności zmiany umowy należy 
w każdym przypadku uwzględniać 
konieczność zachowania podsta-
wowych zasad procedur udzielania 
zamówień publicznych, tj. zasady 
uczciwej konkurencji, zasady rów-
nego traktowania wykonawców, 
a także zasady przejrzystości”.

Zmiana umowy wywołana przy-
czynami zewnętrznymi, które 
w sposób obiektywny uzasadniają 
potrzebę tej zmiany, niepowodująca 
zachwiania równowagi ekonomicz-

nej pomiędzy wykonawcą a za-
mawiającym, która nie prowadzi 
również do zachwiania pozycji 
konkurencyjnej wykonawcy w sto-
sunku do innych wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 
(por. tezy nr 61-70 ww. wyroku 
z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
C-454/06).

kiedy wydłUżenie  
terminU oBowiązywania 
Umowy nie ma  
istotnego charakterU?

W przypadku, gdy zamawiają-
cy przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieograni-
czonego, w którym opis przedmiotu 
zamówienia określał zakres usług, 
które będą sukcesywnie zamawiane, 
a który to zakres w okresie obowią-
zywania umowy został zamówiony 
i wykonany zaledwie w kilkunastu 
procentach, możliwe jest uznanie, 
że zmiana umowy polegająca na 
wydłużeniu okresu jej obowiązy-
wania nie ma charakteru istotnego 
w rozumieniu ustawy p.z.p. 

W ślad za stanowiskiem wyraża-
nym między innymi przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE uprawnionym 
jest ocena, że w tym konkretnym 
przypadku przedłużenie terminu 
obowiązywania umowy, przy za-
chowaniu zobowiązań nałożonych 
na wykonawcę, nie będzie miało 
charakteru istotnego ponieważ nie 
wpływa na równowagę ekonomicz-
ną umowy – przykładowo wyso-
kość zobowiązania finansowego 
czy zakres ilościowy przedmiotu 
zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający pozyskuje świad-
czenia w ilości objętej przepro-
wadzonym przetargiem wg cen 
zaoferowanych w złożonej ofercie, 
które wykonawca zobowiązuje się 
nadal utrzymywać nie roszcząc 

sobie praw w zakresie zmiany ceny 
czy sposobu realizacji świadczeń 
objętych umową.

Przy założeniu, że obowiązująca 
umowa określa górną granicę zobo-
wiązania zamawiającego za zgodne 
z ustawą p.z.p. jak również niena-
ruszające np. ustawy o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, 
uznać można twierdzenie, że wy-
dłużenie okresu obowiązywania 
umowy nie ma charakteru zmiany 
istotnej w rozumieniu przepisów 
ustawy p.z.p. i pozostaje neutralne 
dla wyników uprzednio przepro-
wadzonego przetargu, nie rodząc 
zmian w sposobie czy kosztach 
wykonania zamówienia bądź nie 
znosząc obowiązku naliczania kar 
należnych zamawiającemu (czyli 
nie modyfikuje istotnych obszarów 
udzielonego zamówienia i zawartej 
umowy o jego wykonanie).

W konsekwencji zamawia-
jący, który nie przewidział 
w treści obowiązującej 
umowy okoliczności uzasad-
niających zmianę terminu jej 
obowiązywania w przypadku 
nie wykorzystania przewi-
dzianego w umowie zakresu 
zamawianych świadczeń, 
może wprowadzić taką 
zmianę uznając, że nie ma 
ona charakteru istotnego 
w rozumieniu wynikającym 
z art. 140 ust. 1 ustawy p.z.p. 

Marek Okniński 
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Rodzaj zamawiającego Wartość zamówienia  powyżej której  
przekroczone są tzw. progi unijne

Podmioty sektora finansów publicznych, oraz inne pań-
stwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej (np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, 
jednostki założone przez wskazane podmioty).

134.000 € – dla dostaw i usług
5.186.000 € – dla robót budowlanych

Podmioty sektorowe określone w art. 132 ustawy Prawo 
zamówień publicznych np. miejskie spółki wodociągowe, 
porty lotnicze, samorządowe spółki świadczące usługi 
transportu ludności.

414.000 € – dla dostaw i usług
5.186.000 € – dla robót budowlanych

Uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, 
państwowe instytucje kultury, jednostki samorządu tery-
torialnego.

207.000 € – dla dostaw i usług
5.186.000 € – dla robót budowlanych

co może wykonawca, 
gdy nie przysługuje 
odwołanie?

W odniesieniu do zamówień pu-
blicznych o wartości mniej-

szej od tzw. progów unijnych 
odwołanie do Krajowej Izby Od-
woławczej przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:
 wyboru trybu negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wol-
nej ręki lub zapytania o cenę;

 opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu;

Prawo do wnoszenia odwołań od decyzji zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w pełnym zakresie przysługuje wyłącznie 
w odniesieniu do postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne. 

Jeżeli wartość  
zamówienia  
publicznego nie prze-
kracza tzw. progów 
unijnych, wykonawcy 
mają ograniczone prawo 
wnoszenia odwołań do 
Krajowej Izby Odwoław-
czej wobec czynności 
podjętych przez zamawia-
jącego w toku postępo-
wania przetargowego.

 wykluczenia odwołującego 
z postępowania o udzielenie 
zamówienia;

 odrzucenia oferty odwołującego.

Wartość zamówień poniżej tzw. 
progów unijnych, co do których 
obowiązuje wyłącznie wyżej wska-
zany katalog okoliczności, na które 
można wnieść odwołanie, uzależ-
nione jest od rodzaju zamawiające-
go jak i od przedmiotu zamówienia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wartość zamówień, od których przekroczone są tzw. progi unijne:

gdy nie PrzysłUgUje  
odwołanie

W procedurze poniżej progów 
unijnych odwołanie do Krajowej 
Izby Odwoławczej przykładowo 
nie przysługuje wykonawcy, który 
złożył ofertę spełniającą wszystkie 
wymogi zamawiającego ale droż-
szą od oferty konkurenta, którego 
oferta pomimo, że nie spełniała wy-
mogów zamawiającego, to została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

W przedstawionym przypadku 
wykonawca, którego oferta nie 
została wybrana, może skorzystać 
z przewidzianej w art. 181 Prawa 
zamówień publicznych instytucji 
poinformowania zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami czynności 
wyboru oferty, która nie spełnia wy-
mogów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Uprawnienie wykonawcy wynika-
jące z art. 181 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych stanowi de facto 
formę skargi na działania zamawia-
jącego, którą to skargę zamawiający 
rozpatruje we własnym zakresie. 

Zamawiający może uznać za 
zasadną informację przekazaną 
przez wykonawcę i zmienić swo-
ją poprzednią decyzję. Jednak 
od podjętej przez zamawiające-
go decyzji odmownej odnośnie 
uznania racji przedstawionych 
w ramach złożonej informacji (lub 
nawet braku odpowiedzi ze strony 
zamawiającego) nie przysługuje 
na gruncie ustawy p.z.p. żadna 
instancja odwoławcza.

W takiej sytuacji pozostaje wy-
konawcy ewentualnie rozważenie 
podjęcia działań nie związanych 
z ustawą p.z.p. a opartych na innych 
przepisach prawa. 

Przykładowo możliwe jest roz-
ważenie wniesienia powództwa 
do sądu powszechnego o unieważ-
nienie umowy zawartej w drodze 
przetargu. Wskazana możliwość 
wynika z art. 70 (5) § 1 Kodeksu cy-
wilnego, który stanowi, że uczest-
nik przetargu może żądać unieważ-
nienia zawartej umowy, jeżeli stro-
na tej umowy, inny uczestnik lub 
osoba działająca w porozumieniu 
z nimi wpłynęła na wynik przetargu 
w sposób sprzeczny z prawem lub 
dobrymi obyczajami. Termin na 
wniesienie takiego powództwa to 
30 dni od daty w której wykonawca 
wnoszący pozew dowiedział się 
o okolicznościach stanowiących 
przyczyny unieważnienia.

Marek Okniński 

NAJBLIżSZE KONFERENCJE:

17-18.11 - KIELCE 
IV Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów

Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej
http://www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl

17-18.11 – JAChRANKA K. WARSZAWY
IX Konferencja Zamówień Publicznych – ZP 2016 - Zmiany i kontynuacja

www.konferencja.lex.pl

25-26.11 – WARSZAWA
Szkolenie „Jak pozyskać inwestora w praktyce” - Marketing i promocja terenów inwestycyjnych

http://www.terenyinwestycyjne.info 

2.12. – WARSZAWA
Forum Nowoczesnego Samorządu. Zarządzanie i Finanse 2016

www.doradcasamorzadowy.pl 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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SAVOIR VIVRE W URZĘDZIE WZORY

w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l

WZÓR ZARZĄDZENIA  
W SPRAWIE POWOłANIA KOMISJI WYBORCZYCh

Zarządzenie Nr ..................................

WÓJTA GMINY .................................. z dnia .................................. 2015 r.

w sprawie powołania na terenie Gminy .................................. Obwodowych Komisji Wyborczych ,w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z 
późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W celu przeprowadzenia głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , powołuję na terenie Gminy ............................... 
(liczba) Obwodowych Komisji Wyborczych .

2. Wykazy obwodowych komisji wyborczych zawierający ich numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce 
zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ze 
wskazaniem podmiotów, które zgłosiły kandydatów stanowią załączniki od nr 1 - do nr ……… do zarządzenia.

§ 2.

1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .............................. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszane są również w ich siedzibach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy ..................................

PRZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z art. 182 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców 
w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów – wójt. W skład obwodo-
wej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób lub od 8 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 
pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. W ich skład powołuje się także po jednej osobie 
wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Stres rośnie, jeśli uświadomimy sobie, że jako pracownicy obsługi klienta wystawieni jesteśmy na 
bezustanną ocenę swoich zachowań i postaw, które wpływają zarówno na stosunek klientów do nas, 

jak i na wizerunek urzędu, który reprezentujemy. 
Nasze obowiązki wymagają wyjątkowych umiejętności, ale także wiele wyczucia, koncentracji 

i odpowiednich postaw. W swojej pracy jesteśmy bowiem tłumaczami - bo tłumaczymy zawiłości 
oficjalnego języka, jesteśmy przewodnikami - bo prowadzimy obywateli przez pola minowe przepi-
sów i gąszcz procedur, jesteśmy opiekunami - bo ludzie, którzy przychodzą do urzędów bardzo często 
potrzebują pomocy. 

A jakby jeszcze tego było mało jesteśmy także, a może przede wszystkim, pracownikami swojej 
instytucji, która wymaga realizacji swoich zadań i osiągania swoich celów. Dodatkowo słyszymy: „bądź 
profesjonalny i przyjazny dla klientów” oraz „musisz obsługiwać zgodnie ze standardami obsługi klien-
ta”. I tu często pojawia się dylemat. Co to tak naprawdę oznacza bycie profesjonalnym i przyjaznym? 
Czym są te wspomniane standardy i na czym polegają? I wreszcie jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?

Dla wszystkich, którzy mają takie dylematy proponujemy cykl „Z pierwszej linii frontu”, który 
inaugurujemy niniejszym tekstem.

Z jednej strony będziemy pisać o tym, czego się dziś oczekuje od pracowników zajmujących się 
bezpośrednią obsługą w urzędzie, a z drugiej strony podpowiadać, jak zachowywać się w różnych sy-
tuacjach, które spotykają urzędników. Celem tych podpowiedzi jest ułatwienie każdemu z Czytelników 
zwiększenia osobistej skuteczność w obsłudze klienta, w tym także tzw. klienta trudnego, a dzięki temu 
także poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.  

Z obsługą klientów w instytucjach publicznych jest tak, że wiele rzeczy wielu urzędnikom wydaje 
się oczywistych. I rzeczywiście tak jest – najważniejsze rzeczy w profesjonalnej obsłudze to rzeczy 
dość oczywiste. Jednak klucz do profesjonalizmu w obsłudze leży trochę dalej. Profesjonalizmu w tej 
płaszczyźnie nie osiągnie się jedynie poprzez poznanie i wdrożenie zbioru „magicznych” technik, jak 
się niektórym wydaje. Profesjonalizm w obsłudze to nie jest też zbiór sztywnych procedur opisujących 
jedynie słuszną sekwencję postępowań, których zastosowanie zawsze zagwarantuje sukces. Wszyst-
kiego nie da się przecież przewidzieć – szczególnie w urzędzie. W mojej ocenie profesjonalna obsługa 
jest filozofią, którą trzeba zrozumieć, zaakceptować i odwoływać się do niej w codziennej pracy. Ale 
o tym już w kolejnym odcinku.  

Radosław Hancewicz  
Urzędnik, trener administracji publicznej. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 3500 godzin szkoleń dla administracji publicznej. 

W latach 2006-2008 był trenerem wewnętrznym służby cywilnej i współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jest autorem 
licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz poradników „Kierownik w instytucji publicznej. 
Znajdź swój własny skuteczny styl zarządzania” oraz „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”. 

(Dodatkowe informacje: www.hancewicz.pl).

z pierwszej linii frontu
Praca urzędników, których codziennym zadaniem jest obsługa klientów,  
to w mojej ocenie jedno z najtrudniejszych zajęć w dzisiejszej administracji.  
Stale rosnące oczekiwania obywateli, niezadowolenie z rozstrzygnięć urzędu  
okazywane pracownikowi „pierwszego kontaktu” oraz niedocenianie trudnej pracy  
na tych stanowiskach to codzienność każdego kto pracuje na pierwszej „linii frontu”. 

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

http://www.hancewicz.pl
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