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E-papierosy
8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła 
projekt ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
przedłożony przez Ministra Zdrowia. 

Zgodnie z tym projektem zostanie ograniczony dostęp 
do ww. produktów. Zwiększony zostanie również spe-
cjalistyczny nadzór nad obrotem e-papierosami.  Zmiana 
związana jest m.in. z tym, że 20 maja 2016 r. wchodzi 
w życie dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca wy-
robów tytoniowych, której zapisy odnoszą się m.in. do 
kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów 
z nikotyną do ponownego ich napełniania. Noweliza-
cja ma zatem na celu wdrożenie tej dyrektywy. Nowe 
przepisy zakładają zakaz sprzedaży e-papierosów lub 
pojemników zapasowych (z płynem zawierającym niko-
tynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat.  Dodatkowo 
papierosy elektroniczne nie będą mogły być palone 
w miejscach publicznych, np. na przystankach autobu-
sowych, w tramwajach i pociągach itp. 

Zmiany w Kodeksie pracy

Nowelizacja związana jest z koniecznością prawi-
dłowego wdrożenia regulacji zawartych w dyrekty-
wie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i pracy. Zmiana po-
lega na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy, 
w którym zapisano, że prace uciążliwe, niebezpieczne 
lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywa-
ne przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. 
W przepisie tym zawarto upoważnienie dla Rady 
Ministrów do wydania rozporządzenia zawierającego 
wykaz prac, których kobiety w ciąży i karmiące pier-
sią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że 
mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, 
przebieg ciąży lub karmienie piersią.  

22 marca 2016 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez Ministra  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest ochrona 
lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem 
po 1 maja 2016 r., gdyż z tym dniem mija 12-letni okres 
ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez 
cudzoziemców. Założono, że nowe regulacje nie będą 
ingerować w konstytucyjną istotę prawa własności, 
albowiem prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie 
dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego 
kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego 
i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, 
którego część stanowią grunty leśne. Znowelizowana 
ustawa ma obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

Lasy
5 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów  
przyjęła projekt ustawy o zmianie  
ustawy o lasach, przedłożony  
przez Ministra Środowiska.

W opisywanym rozstrzygnięciu Wojewo-
da Mazowiecki uznał za nieprawidłowe 

wszystkie zapisy regulaminu, które dopusz-
czają nieodpłatną kastrację i sterylizację psów 
poza schroniskiem dla zwierząt, albowiem 
przekraczają one granice delegacji ustawowej 
z art. 1la ust. 2 i 5 ustawy o ochronie zwie-
rząt (dalej: ustawa), wprowadzając regulacje 
dotyczące sterylizacji i kastracji zwierząt 
posiadających swych właścicieli. Organ nad-
zoru podkreślił, że art. 11 a ust. 2 pkt 4 ustawy 
przewiduje jedynie obligatoryjną sterylizację 
i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwie-

Brak jest podstaw do 
zobowiązania właścicieli psów 
do ich kastracji lub sterylizacji
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 4 kwietnia 2016 r. 
nr LEX-I.4131.54.2016.MPZ stwierdzające nieważność uchwały  
Nr XI/97/2016 Rady Miejskiej z 24 lutego 2016 r. w sprawie  
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy na 2016 r.

rząt. Brak jest natomiast przepisu regulującego 
kwestię zasad dofinansowania określonych 
zabiegów na rzecz właścicieli zwierząt. 
W ocenie Wojewody z przepisów ustawowych 
wynika, że gmina mogła jedynie uregulować 
wysokość środków finansowych na realizacje 
programu, poprzez kastrację bądź sterylizację, 
ale wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bez-
domnych, a nie do tych posiadających właści-
cieli (wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 
2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1773/2015, wyrok 
WSA w Gorzowie Wlkp. z 25 czerwca 2014 r. 
sygn. akt II SA/Go 417/14). 

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

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

W projekcie przewidziano odpowiedni rejestr, który  
zostanie zbudowany w oparciu o rejestry funkcjonują-
ce w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 
oraz ewidencji przewoźników drogowych, prowadzo-
nych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.  
Rejestr będzie się składał z trzech ewidencji:
 przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 poważnych naruszeń przepisów określających 

obowiązki lub warunki przewozu drogowego;
 osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowa-

nia operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do 
czasu przywrócenia dobrej reputacji.
Przyjęto, że dane gromadzone w ewidencji przed-

siębiorców będą jawne i publicznie dostępne, z wy-
jątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia 
oraz adresu zamieszkania. Jak zakładają projekto-
dawcy utworzenie rejestru powinno przyczynić się 
do poprawy  bezpieczeństwa transportu drogowego 
i wzmocnienia uczciwej konkurencji a klientom 
zapewnić łatwy dostęp do wykazu pozytywnie zwe-
ryfikowanych przedsiębiorców.

Transport drogowy
12 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów  
przyjęła projekt ustawy o zmianie  
ustawy o transporcie drogowym
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Powyższe wynika z wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który zapadł 18 lutego 2016 r. 
W orzeczeniu tym sąd ostatecznie oddalił skargę 
radnego gminy Cieszanów na uchwałę rady stwier-
dzającej, że jego mandat wygasł. Przyczyną były 
trzy umowy dzierżawy nieruchomości rolnych, 
które radny zawarł z gminą.

STan Sprawy

R.K. został wybrany radnym w wyborach, które 
odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r., a w dniu 
28 listopada 2014 r. złożył ślubowanie i rozpoczął 
wykonywanie mandatu radnego. Zarówno przed 
dniem wyboru, jaki w okresie następującym po 
wyborach radny zawarł umowy dzierżawy gruntów 
stanowiących własność gminy Cieszanów. 

W ocenie rady gminy Cieszanów R.K. złamał 
sformułowany przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym zakaz prowadzenia działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia komunalnego 
(art. 24f ust. 1 ustawy). A także nie dopełnił obo-
wiązku wynikającego z art. 24f ust. 1a gminnej 
ustawy ustrojowej. 

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu jeżeli radny 
przed rozpoczęciem wykonywania mandatu pro-
wadził działalność gospodarczą, z wykorzystaniem 
mienia komunalnego, jest obowiązany do zaprze-
stania prowadzenia tej działalności gospodarczej 
w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 

W konsekwencji rada uznała, że uzasadnione 
było stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego 
w trybie art. 383 Kodeksu wyborczego.

niEudana obrona

Uchwałę rady gminy radny zaskarżył do sądu. 
Argumentował, że wykładnia celowościowa 

bycie radnym i rolnikiem 
nie zawsze idzie w parze
Rada gminy, albo wojewoda może uchylić mandat radnemu, jeżeli ten prowadzi 
gospodarstwo rolne również na gruntach dzierżawionych od gminy.

Jakub Gortyński

art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
prowadzi do wniosku, że o prowadzeniu przez 
radnego działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy można mówić 
wtedy, gdy radny korzysta z mienia gminnego 
na uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując 
swoją pozycję w gminie. Natomiast w przypadku 
korzystania przez radnego z mienia gminy na za-
sadzie powszechnej dostępności do tego mienia 
lub w warunkach powszechnie ustalonych dla tego 
typu czynności, nie dochodzi do naruszenia zakazu 
wynikającego z art. 24f ust. 1 tej ustawy.

Radny na swoją obronę przywołał też orzecznic-
two m.in. wyrok NSA z 22 stycznia 2013 r. (sygn. 
akt II OSK 2864/12), w którym wyrażony został 
pogląd, że o potencjalnie korupcyjnym wykorzy-
stywaniu mandatu jednostki samorządowej przez 
radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczest-
nicząc w pracach organów właściwej jednostki sa-
morządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji 
podejmowanych przez te organy w prowadzonej 
działalności gospodarczej, bądź zarządzaniu taką 
działalnością. Skarżący podkreślił, że w jego 
przypadku nie może być mowy o takiej sytuacji, 
albowiem rada w Cieszanowie nie posiada żadnych 
kompetencji w zakresie podejmowania uchwał czy 
decyzji w sprawie wydzierżawiania nieruchomo-
ści, które zostały mu wydzierżawione, a zatem 
nie zachodzi tu konflikt interesów, który mógłby 
powodować potencjalne korupcyjne wykorzystanie 
mandatu przez radnego.

Przegrana w dwóch instancjach

Skargę radnego oddalił WSA w Rzeszowie (wy-
rok z 22 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 582/15). 
W ocenie sądu wojewódzkiego art. 24f ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym zawiera normę 
wyrażającą w sposób jednoznaczny, a przy tym 
bezwarunkowy, zakaz posługiwania się mieniem 
komunalnym przy prowadzeniu przez radnego 
jego działalności gospodarczej czyli działalności 
wymierzonej na powiększanie majątku. 

Z jego literalnej treści absolutnie nie wynika, aby 
rada gminy miała kierować się m.in. tym, czy 
radny za pomocą mienia komunalnego osiąga czy 
nie osiąga faktyczne korzyści majątkowe bądź, 
czy stosunek dzierżawy mienia powstał w sposób 
powszechny – czytamy w uzasadnieniu rzeszow-
skiego wyroku. 

Sąd zwrócił też uwagę, że w aktualnym stanie 
prawnym charakter zakazu wynikającego z art. 24f 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ma charak-
ter bezwzględny, a więc taki, który nie dopuszcza 
wyjątków. – Przepis ten nie wymienia rodzajów 
działalności gospodarczej lub sposobu prowadze-
nia takiej działalności, które nie będą wiązały się 
z koniecznością zaprzestania jej prowadzenia – 
argumentował sąd.

Nie ostała się także kasacja, którą radny wniósł 
do NSA.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
niekwestionowane ustalenia dotyczące stanu fak-
tycznego sprawy prowadziły do trafnego przyjęcia 
przez Sąd I instancji, że skarżący nie wywiązał 
się z zobowiązania wynikającego z art. 24f ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie za-
przestania prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy 
Cieszanów w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia 
ślubowania, co skutkowało zgodnym z prawem 
stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego – 
uzasadniał Wojciech Mazur, sędzia NSA. 

Sąd II instancji odniósł się także do zarzutu, że 
R.K. z gminnych gruntów korzysta na zasadach 
powszechnej dostępności.

Należy zauważyć, że skarżący, jako dzierżawca 
był uprawniony do przedłużenia zawartych umów 
w razie zamiaru dalszego używania i pobiera-

nia pożytków z dzierżawionych nieruchomości. 
Oznacza to, że pozostali członkowie wspólnoty 
samorządowej w stosunku do mienia gminnego 
nie posiadali prawa do jego użytkowania na zasa-
dach równorzędnych z uprawnieniami skarżącego 
jako dzierżawcy. Oceny tej nie zmienia to, że 
stawka przyjętego czynszu dzierżawnego miała 
nie odbiegać od stawek stosowanych w stosunku 
do innych dzierżawców – argumentował sędzia 
Wojciech Mazur.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z 28 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 2759/15

Art. 24f ustawy o samorządzie 
gminnym jest w stosunku do 
radnych rolników bardziej rygory-
styczny niż przepisy ustawy o ogra-
niczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 
pkt 6 wójt nie tylko może prowadzić 
działalność wytwórczą w rolnic-
twie w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, w formie i zakresie go-
spodarstwa rodzinnego, ale wobec 
braku stosownych ograniczeń taką 
działalność gospodarczą może swo-
bodnie prowadzić z wykorzystaniem 
gruntów dzierżawionych  
od gminy, której jest szefem.

Radnemu nie wolno, a wójt może
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AKTUALNOŚCIO R Z E C Z N I C T W O AKTUALNOŚCI O R Z E C Z N I C T W O

Dnia 16 września 2014 r. i w pełnym składzie 
6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny 

rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego dotyczące podziału gminy na 
okręgi wyborcze oraz odwołania od orzeczenia 
Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie.

co mówi ustawa

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego 
podział na okręgi wyborcze, ich granice i nume-
ry oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy (art. 
419). Natomiast z art. 420 tej ustawy wynika, że 
na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów 
wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza 
wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości uchwały. Komisarz wybor-
czy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje 
postanowienie, doręczając je niezwłocznie wno-
szącym skargę oraz radzie gminy (§ 1). Z kolei § 
2 art. 420 stanowi, że od postanowienia komisarza 
wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej 
Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego 
doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji 
Wyborczej nie przysługuje środek prawny. 

I właśnie to ostatnie zdanie art. 420 § 2 Kodek-
su wyborczego było przedmiotem badania przez 
Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że jest 
ono niezgodne z Konstytucją. W szczególności zaś 
z jej art. 45 ust. 1 (prawo do sądu) w związku z art. 
77 ust. 2 (ustawa nie może nikomu zamykać drogi 
sądowej oraz z art. 165 ust. 2 Konstytucji, który 
stanowi że samodzielność jednostek samorządu 
terytorialnego podlega ochronie sądowej.

sąd powinien kontrolować
podział gminy na okręgi wyborcze
Brak sądowej kontroli określonej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
dotyczącej podziału okręgów wyborczych narusza prawo do sądu. Uniemożliwia 
bowiem ocenianie prawidłowości podziału na okręgi wyborcze w toku postępo-
wania wyborczego przez niezależny sąd – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Z uZaSadniEnia

Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że 
w sprawie określenia podziału gminy na okręgi wy-
borcze, wytyczania ich granic i przydziału mandatów 
istotne jest zachowanie równowagi między prawem 
gminy, której samodzielność podlega ochronie na 
podstawie art. 165 ust. 2 Konstytucji a stopniem inge-
rencji organów wyborczych w sposób dokonywania 
tego podziału. Podział na okręgi z punktu widzenia 
wymogów określonych w art. 419 Kodeksu wybor-
czego może mieć wady zarówno znajdujące się po 
stronie komisarza, jak i z przyczyny leżącej po stronie 
rady gminy. Kompetencja gminy do samodzielnego 
wydzielania okręgów winna być równoważona 
możliwością działań organów wyborczych. W tym 
zakresie powinna jednak służyć kontrola sądowa.

Podział na okręgi wyborcze, w ramach których 
dokonywany jest podział mandatów do organów 
przedstawicielskich, ma znaczenie z punktu widze-
nia istoty demokracji. Sposób wydzielania okręgów 
może deformować zasadę równości odnoszoną do 
rywalizujących kandydatów.

W ocenie Trybunału, możliwość weryfikacji dzia-
łalności organu władzy publicznej w zakresie two-
rzenia okręgów wyborczych dotyczy bezpośrednio 
konstytucyjnego prawa wyborczego. Z tego względu 
brak sądowej kontroli określonej uchwały PKW 
dotyczącej podziału okręgów wyborczych narusza 
prawo do sądu. Uniemożliwia bowiem ocenianie 
prawidłowości podziału na okręgi wyborcze w toku 
postępowania wyborczego przez niezależny sąd.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt P 5/14

Jakub Gortyński

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał, że brak jest normy materialnoprawnej upo-
ważniającej zgromadzenie związku międzygminnego do regulowania kwestii diet dla członków tego 

zgromadzenia, a żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym (konstytuującej w Rozdziale 7 związki 
międzygminne) nie przyznaje takiej kompetencji. Wojewoda wskazał, że co prawda, przepis art. 69 ust. 3 
ustawy odsyła do odpowiedniego stosowania względem zgromadzenia przepisów dotyczących rady gminy, 
jednakże w myśl ust. 2 tego przepisu uprawnienia zgromadzenia związku są tożsame z kompetencjami, w jakie 
ustawa wyposażyła radę gminy, wyłącznie w zakresie zadań zleconych mu przez gminy w nim uczestniczące. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę podzielając stanowisko wyrażone w orzecznictwie, że 
brak jest podstaw do uznania, że uprawnionym do ustalania wysokości diet dla członków zgromadzenia 
międzygminnego jest to zgromadzenie. Intencją ustawodawcy było pozostawienie sprawy wysokości diet 
przysługujących członkom zgromadzenia związku międzygminnego do rozstrzygnięcia organom gmin, 
które w związku tym uczestniczą (patrz min. wyrok NSA z 13 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 2726/12, 
z 21 listopada 2013 r., sygn. II OSK 1929/13, z 9 czerwca 2014, II OSK 753/14), 

Naczelny Sąd Administracyjny  oddalając skargę kasacyjną od tego wyroku, powołał się na orzecznictwo 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, podkreślając, że przepis art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gmin-
nym regulując instytucję zgromadzenia związku międzygminnego odsyła do odpowiedniego stosowania 
przepisów dotyczących rady gminy, nie zaś przepisów odnoszących się do radnych. Zaakcentował, że różna 
jest sytuacja prawna radnych i członków zgromadzenia związku międzygminnego, którymi co do zasady są 
wójtowie gmin uczestniczących w związku. Wskazał, że fakt członkostwa radnego w zgromadzeniu związku 
może zostać uwzględniony przez radę gminy przy ustalaniu zasad przyznawania diet, do czego uprawnia 
ją art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym. 

P.G.

brak jest normy do regulowania 
przez zgromadzenie związku 
międzygminnego kwestii diet  
dla jego członków

Wyrok NSA z 1 marca 2016 r. sygn. akt II OPS 3015/15

W opisywanej sprawie przedmiotem kontroli sądów administracyjnych było 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, który stwierdził 
nieważność uchwały zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości diet dele-
gatów za udział w posiedzeniach zgromadzenia i komisjach związku.
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przegl¥d legislacyjny
Dz.U. z 2016 r. poz. 278, 306, 452.

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

BUDŻET PAŃSTWA
MARCA

4
Od 4 marca 2016 r. obowiązuje Ustawa Budżetowa na rok 2016  
z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278)

Zgodnie z art. 1 tej ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa  
w wysokości 313 808 526 tys. zł., natomiast łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 
368 548 526 tys. zł.

REJESTR POZWOLEŃ NA BUDOWĘ
MARCA

18
Od dnia 18 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie  
na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy,  
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 306)

Rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwo-
leniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, 
uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru. Zgodnie z § 1 rozporządzenia rejestr wnio-
sków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę jest prowadzony w częściach dotyczących:

 wniosków o pozwolenie na budowę;
 decyzji o pozwoleniu na budowę.

WYPOCZYNEK DZIECI I MłODZIEŻY
KWIETNIA

6
Od dnia 6 kwietnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) i określa:

 termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego 
zgłoszenia;

 termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty;
 liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
 obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wy-

chowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;
 obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę;
 program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;
 wzór karty kwalifikacyjnej;
 wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;
 dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę 

prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.

ZD
AN

IEM
 EKSPER

TA

Dochody i wydatki bieżące powiatów w 2014 r. w dziale pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej (bez projektów współfinansowanych z funduszy UE i pokrewnych)

dział/rozdział klasyfikacji budżetowej

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

85311 Rehabilitacja niepełnosprawnych2

67 8

39 20

dochody
bieżące  
w mln zł

wydatki bieżace w mln zł

ogółem
pokrywane ocho-
dami ogólnymi

85333 Powiatowe urzędy pracy1

853 łącznie

223

59

19

308 843 535

724 501

wydatki powiatów 
w dziale „pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej”

Po wyłączeniu wydatków na projekty europejskie 
i pokrewne, wydatki bieżące wyniosły w 2014 r. 

844 mln zł. Główną pozycją był rozdział 85333 – po-
wiatowe urzędy pracy (723 mln zł). Znaczące były 
ponadto wydatki na zespoły ds. orzekania o niepełno-
sprawności (67 mln zł) oraz na rehabilitację niepełno-
sprawnych (36 mln zł).

W 2014 r. dochody w dziale 853 wyniosły 654 mln 
zł, a więc 54% łącznej wysokości wydatków w tym 
dziale. Dochody bieżące z wyłączeniem dochodów 

Wydatki 314 powiatów w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej) wyniosły w 2014 r. 1 205 mln zł, co stanowiło 5,1% ogółu ich wydatków. 
Dominowały wydatki bieżące – 1 182 mln zł, co stanowiło 5,6% łącznych wydat-
ków bieżących powiatów. Łączna kwota wydatków majątkowych wynosiła jedy-
nie niecałe 24 mln zł, tj. 0,7% ogółu wydatków majątkowych powiatów.

powiązanych z projektami europejskimi wyniosły 
natomiast 308 mln zł. Najważniejsze źródła to:
 dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w po-

wiatowych urzędach pracy (157,5 mln zł);
 dotacje na zadania zlecone (58,5 mln zł);
 transfery z innych JST na podstawie porozumień 

i umów o wykonywaniu zadań (57,3 mln zł).

Relacje pomiędzy dochodami a wydatkami bieżą-
cymi (z uwzględnieniem najważniejszych rozdziałów 
działu 853) obrazuje tabela.

1 Łącznie z rozdziałem 85322 – Fundusz Pracy         2 Łącznie z rozdziałem 85324 – PFRON           Na podstawie sprawozdań Rb

AKTUALNOŚCI A N A L I Z Y



13    Poradnik PraWnY dla gmin, PoWiatóW i WojeWództW12 SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY    KWIECIEŃ 2016

AK
TU

AN
O

ŚC
I

TE
M

AT
 M

IE
SI

ĄC
A

FU
N

KC
JO

N
O

W
AN

IE
 S

AM
O

R
ZĄ

D
U

PO
ST

ĘP
O

W
AN

IE
 A

D
M

IN
IS

TR
AC

YJ
N

E

FI
N

AN
SE

 S
AM

O
R

ZĄ
D

U
SP

IS
 T

R
EŚ

CI
PR

AW
O

 P
R

AC
Y

ZA
M

Ó
W

IE
N

IA
 P

U
BL

IC
ZN

E
PO

W
IA

TY

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

Przy zdecydowanym zdominowaniu działu 853 
przez wydatki na powiatowe urzędy pracy należałoby 
się spodziewać wysokiej korelacji pomiędzy stopą 
bezrobocia a wysokością wydatków w przeliczeniu 
na mieszkania. W rzeczywistości jest ona dość silna;  
współczynnik korelacji ma wartość średnią i wynosi 
+0,53. Po uwzględnieniu dochodów związanych bez-
pośrednio z wykonywaniem zadań objętych działem 
nieco spada (do +0,47).

Z wydatkami w tym dziale powiązane są dwa ele-
menty systemu wyrównawczego: 

 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwen-
cji, przeznaczona dla powiatów, w których stopa 
bezrobocia jest wyższa od 110% stopy krajowej. 
W 2014 r. suma kwot uzupełniających dla powiatów 
wyniosła 292 mln zł;

 7% łącznej kwoty części równoważącej dla powia-
tów, przeznaczone dla powiatów nieposiadających 
własnego urzędu pracy. W 2014 r. 18 powiatów 
otrzymało z tego tytułu łącznie 27 mln zł.

Jeżeli potraktować te uzupełnienia dochodów jako 
kompensatę zwiększonych potrzeb wydatkowych 
w dziale 853, dochodzi do oczywistej nadkompensacji. 
Aż 83 powiaty ma w dziale 853 dochody uzupełnione 
tymi częściami subwencji wyższe niż wydatki. Efekt 
nadkompensacji potwierdza też silna ujemna korelacja 
pomiędzy wysokością wydatków bieżących w dziale 
853 w przeliczeniu na mieszkańca, niepokrytych spe-
cyficznymi źródłami dochodów (dochody w dziale 
853, kwota uzupełniająca, odpowiednia część subwen-
cji równoważącej) a stopą bezrobocia. Współczynnik 
korelacji wynosi -0,76. Efekt ten można określić na-
stępująco: im wyższa stopa bezrobocia, tym wydatki 
stanowią mniejsze obciążenie dla budżetu powiatu.

 

Aleksander Nelicki
ekspert ds. finansów samorządowych

NAJBLIŻSZE KONFERENCJE:

Aleksander Nelicki
ekspert ds. finansów samorządowych

dobre wyniki finansowe 
samorządów za rok 2015
Ministerstwo Finansów opublikowało zbiorcze dane na temat wykonania budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego w 2015 r. Sytuacja finansowa poszczególnych samorządów 
jest oczywiście zróżnicowana. Tym niemniej wskaźniki finansowe dotyczące łącznie budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2015 wyglądają optymistycznie. 

Łączne dochody samorządów wyniosły 199,7 mld zł 
(wzrost o 2,4% w stosunku do 2014 r.) a wydatki 

– 196,7 mld zł (spadek o 0,2%). Zwraca uwagę nad-
wyżka łącznych dochodów nad wydatkami, która 
wyniosła ok. 2,6 mld zł. Taki dodatni wynik zdarza się 
bardzo rzadko, ostatni raz w 2004 r., kiedy analogiczna 
nadwyżka wyniosła ok. 117 mln zł. Rok 2014 zamknął 
się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 
ok. 2,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo: 2015 r. nadwyżką budżetową 
zamknęło 2008 jednostek (łącznie ok. 6,3 mld zł) a de-
ficytem – 800 jednostek (3,1 mld zł). Dla porównania, 
w 2014 r. 1358 jednostek wypracowało nadwyżkę 
budżetową w łącznej wysokości ok. 3,7 mld zł, a de-
ficyt budżetowy wystąpił w 1451 jednostkach (łącznie 
ok. 6,1 mld zł). W stosunku do 2014 r. wzrosła także 
łączna nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi; z 16,3 do 18,2 mld zł.

Co ważne, chyba pierwszy raz od restytucji samo-
rządu terytorialnego wyhamował wzrost zadłużenia. 
Łączne zobowiązania samorządów nawet nieznacznie 
spadły; z 72,1 mld zł na koniec 2014 r. do ok. 71,6 mld 
zł na koniec 2015 r. (o 475 mln zł). 

Po stronie dochodowej zwraca uwagę wzrost do-
chodów własnych (o 4,9%), zwłaszcza zaś wzrost 
dochodów z udziałów we wpływach z podatków pań-
stwowych; w stosunku do 2014 r. o 9,9% w przypadku 
CIT i o 8,5% (i niemal 3 mld zł) w przypadku PIT. 
Subwencja oraz dotacje pozostały zasadniczo na tym 
samym co w poprzednim roku poziomie; subwencja 
wzrosła o 0,3%, a dotacje zmalały o 0,7%, przy czym 
wzrosły dotacje celowe (o 1,8%) a zmalały „europej-
skie” (o 5,3%).

W stosunku do 2014 r. nieco wzrosły wydatki bie-
żące (o 1,3%), natomiast zauważalnie zmalały wydatki 
majątkowe (o 6,7%). Trzeba jednak zwrócić uwagę, 
że spadek ten dotyczy wydatków „europejskich” 
(aż o 14,6%), co zrozumiałe na początku nowego 

okresu finansowego UE. Utrzymany został natomiast 
w stosunku do 2014 r. poziom pozostałych wydatków 
majątkowych (wzrosły o 0,1%).

Ogólny obraz jest więc następujący. Wyższej nad-
wyżce operacyjnej oraz wyższym dochodom majątko-
wym większej części samorządów nie towarzyszą wyż-
sze niż do tej pory inwestycje. Samorządy wydają się 
bardzo ostrożnie gospodarować finansami, zachowując 
nadwyżki na przyszłe inwestycje – w tym na wkład 
własny do projektów europejskich. Do ostrożności 
skłania niewątpliwie też niepewność co do wysokości 
przyszłych wpływów ze źródła odpowiedzialnego 
w pierwszej kolejności za wzrost dochodów w 2015 r., 
tj. udziałów we wpływach z PIT. Podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku może bowiem  wywołać ich zna-
czący spadek lub – co bardziej prawdopodobne – ich 
kilkuletnią stagnację, jak argumentowałem w poprzed-
nim numerze SAS.

Samorządy wydają się bardzo ostrożnie 
gospodarować finansami, zachowując 
nadwyżki na przyszłe inwestycje –  
w tym na wkład własny do projektów 
europejskich. Do ostrożności skłania 
niewątpliwie też niepewność co  
do wysokości przyszłych wpływów  
ze źródła odpowiedzialnego w pierwszej 
kolejności za wzrost dochodów w 2015 r., 
tj. udziałów we wpływach z PIT

UWAGA!

27-28.04 – łÓDź
Konferencja PETENT 2.0  

w stronę nowoczesnej obsługi klienta w urzędzie
www.petent20.pl 

12.05 – POZNAŃ
III Forum Przestrzenie Miejskie 

www.forumprzestrzeniemiejskie.pl 

12.05 – WARSZAWA
Jak skutecznie wypromować walory  

inwestycyjne miasta/gminy?
www.terenyinwestycyjne.pl

16.05 – WARSZAWA
X Konferencja Zamówień Publicznych

www.konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne.pl  

18-19.05 Bydgoszcz    
IV Międzynarodowy  

Kongres Ekologii miast EcoMetropolis
www.ecometropolis.eu 

31.05-1.06 – OSSA
Zgromadzenie Ogólne Związku  

Powiatów Polskich   
www.zpp.pl   

2-3.06 – WARSZAWA
Krajowy Kongres Forów Sekretarzy    

www.kongressekretarzy.pl 

29.06 – 1.07 – GDAŃSK
20 Konferencja „Miasta w Internecie”  

www.20.kmwi.pl
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A N A L I Z Y AKTUALNOŚCI

trzeci sektor Pożądany

To ostatnie zjawisko na tyle zyskuje na sile, że 
można wręcz mówić o wyparciu non-governmental 
organisations przez new-governmental organisations. 
Obu stronom jest to zresztą na rękę: NGO zyskują 
relatywnie łatwe środki na swą aktywność (ceną za to 
jest uzależnienie od państwa, brak swobody działań, 
konieczność poświęcenia czasu na czynności biuro-
kratyczne), a administracja otrzymuje dość sprawnego 
wykonawcę zadań, z którymi często nie radzi sobie 
najlepiej lub których koszt da się obniżyć (zwłaszcza 
w pomocy społecznej, kulturze, edukacji). Być może 
nadszedł jednak właściwy czas, by przemyśleć tę 
współpracę na nowo, ponieważ obecnie układa się ona 
jedynie w schemat dawania i brania, bez sprawdzania 
chociażby efektywności wykorzystanych dotacji czy 
tworzenia spójnych zasad ich przeznaczania.

Jeszcze parę lat temu niektóre środowiska samo-
rządowe poddawały w wątpliwość, czy organizacje 
pozarządowe będą w stanie (pod względem organi-
zacyjnym, kadrowym, merytorycznym, finansowym) 
udźwignąć partycypowanie w realizacji usług publicz-
nych. Jednak ostatni czas pokazał, że trzeci sektor 
coraz silniej się specjalizuje i profesjonalizuje, tworząc 
tym samym warunki do pełnego wzięcia na siebie 
współodpowiedzialności za przynajmniej częściowe 
przejęcie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców. 
W Polsce funkcjonuje 112 tysięcy organizacji pozarzą-
dowych, a większość z nich podaje jako główne źródło 
swego finansowania pieniądze publiczne – oznacza to, 
że współpracują także z samorządami.

W niektórych JST (np. Dąbrowie Górniczej, Lu-
blinie) na bazie działań podejmowanych razem lub 

jst i ngo – razem łatwiej?
Współpraca trzeciego sektora z władzami publicznymi (na poziomie centralnym i sa-
morządowym) staje się już nie tylko czymś wysoce pożądanym, ale także coraz więk-
szą koniecznością. Z obserwacji zachowań organizacji pozarządowych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego wynika, że trend do kooperacji będzie się wzmacnł i poszerzał. 
Wymuszają go zarówno programy unijne, ekonomia czy zwykły zdrowy rozsądek,  
jak i postępujące uzależnienie polskich NGO od pieniędzy publicznych.

w ścisłym porozumieniu ze środowiskami trzeciego 
sektora zaczęto budować wręcz całe zarządzanie 
miastem. Przykłady Warszawy czy Łodzi pokazują 
z kolei zjawisko „zasysania” działaczy organizacji po-
zarządowych, w tym także tzw. ruchów miejskich, jako 
pracowników urzędów samorządowych. Coraz więcej 
wspólnot tworzy długofalowe programy współpracy, 
wykorzystując wiedzę partnerów z non-governmental 
organisations.

uTrudniEnia  
we wsPółPracy

Oczywiście, relacje pomiędzy trzecim sektorem 
a władzami lokalnymi nie zawsze układają się po-
zytywnie. Niepodważalną i ogromną, choć dość 
podstawową barierą we współpracy pomiędzy NGO 
a wspólnotami jest brak transparentności działania 
zarówno jednej, jak i drugiej strony. Informacje 
o usługach publicznych, zatrudnieniu, zasobach, 
kosztach zadań, źródłach ich finansowania czy efek-
tywności wykorzystania środków muszą być w jawny 
i przejrzysty sposób umieszczony na dostępnym dla 
wszystkich ogólnopolskim portalu. Brak powszechne-
go wykazywania danych spowoduje w przyszłości, że 
tzw. społeczeństwo obywatelskie będzie coraz dalej 
odsuwać się od państwa i poodchodzić doń en-masse 
z nieufnością.

Kolejną przeszkodą w porozumieniu władz lokal-
nych i organizacji pozarządowych bywa często sam 
język komunikacji. Organizacje pozarządowe muszą 
wyzbyć się poczucia, że wiedzą wszystko lepiej niż 
administracja, a przede wszystkim za wszelką cenę 
poszukiwać innych środków finansowania swej 

AKTUALNOŚCI A N A L I Z Y

działalności niż aktualnie praktykowane wiszenie na 
klamce państwowych darczyńców. Ich nieraz formu-
łowane zarzuty wobec władz stają się w takiej sytuacji 
czystą hipokryzją i odbierają sobie możliwość nawet 
zasadnej krytyki poczynań państwa. W sytuacji, kiedy 
obie grupy podmiotów będą na równych prawach, 
także finansowych, bez układu wzajemnej zależności, 
rośnie szansa na partnerskie relacje.

Ale najistotniejszą przeszkodą w kształtowaniu 
zbalansowanej współpracy samorządów i trzeciego 
sektora jest brak samodzielności organizatorskiej JST, 
o czym pisze Forum Od-nowa w raporcie „Samorząd 
3.0”. Gdyby poluzować ograniczenia, wynikające 
z obowiązku posiadania oraz utrzymywania we wspól-
notach jednostek organizacyjnych dedykowanych 
realizacji danego typu zadań, dużą część usług, np. 
w dziedzinie pomocy społecznej czy kultury, można 
byłoby przekierować do trzeciego sektora. Stałoby się 
to z pożytkiem dla beneficjentów i samych organizacji. 
Kierunek obdarzania samorządów większą samodziel-
nością organizatorską został nakreślony w nowelizacji 
ustawy o samorządzie gminnym, zawierającą m.in. 
ideę Centrów Usług Wspólnych, która weszła w życie 
1 stycznia 2016 r.

Potrzeba zmian Paradygmatów

Dotychczas zlecanie zadań NGO’som było główną 
metodą współpracy, stosowaną przez JST. Nie jest to 
jednak jedyny mechanizm włączenia ich w kooperację 
na rzecz realizowania potrzeb mieszkańców. Można 
wprowadzić – wzorem Skandynawii – tzw. ogólne 
prawo do outsourcingu, czyli delegowania zadań 
poza strukturę samorządów: spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółce osobowej, stowarzyszeniu 
nieposiadającemu osobowości prawnej, stowarzysze-
niu niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, fundacji 
czy nawet osobie fizycznej. Polski wymóg posiadania 
instytucji znacząco redukuje skalę outsourcingu, po-
nieważ podstawowym, gwarantowanym przepisami 
wykonawcą jest obowiązkowo prowadzony przez 
samorząd podmiot, powołany właśnie do realizacji 
danej usługi.

Polem, gdzie widać największą szansę na rozwój 
współpracy między organizacjami pozarządowymi 
a samorządami, jest pomoc społeczna. Aby jednak 
NGO’sy w pełni mogły zaangażować się we wspiera-
nie tej dziedziny, potrzebne są w niej samej poważne 

zmiany sposobu funkcjonowania. Obecnie opiera się 
ona na licznych (59 tys. w całej Polsce) jednostkach 
organizacyjnych, umiejscowionych w JST. Każda 
z tych instytucji jest szczegółowo definiowana usta-
wą i kilkudziesięcioma rozporządzeniami do niej. 
Umiejscowiono je w dodatku na wszystkich trzech 
szczeblach samorządu, co ex definitione implikuje 
dublowanie się wielu kwestii.

Polityka społeczna w obszarze pomocy społecznej 
i rynku pracy to polityka skierowana do publicznych 
służb i instytucji. Formalnie zdecentralizowanych, bo 
umieszczonych w strukturach samorządowych, jednak 
bez rzeczywistej samorządności. Dominującym prze-
słaniem polskiego prawa jest tworzenie i rozwijanie 
instytucji, a wraz z nimi ich korpusu pracowniczego. 
U podstaw takiego podejścia leży przekonanie, że 
polityka społeczna i rynku pracy wymaga publicznych, 
zuniformizowanych struktur organizacyjnych. To do-
wód wszechobecności Polski resortowej: partnerem 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie 
są władze samorządowe czy NGO’sy, ale instytucje, 
które zatrudniają specjalistów z dziedzin bliskich 
temu urzędowi. W Polsce nie wypracowano jeszcze 
sposobu, który – zachowując strategiczną rolę rzą-
du – pozwalałby na dużą operacyjną samodzielność 
samorządów, a przy tym ich odpowiedzialność za 
wydawanie pieniędzy, co udało się w Skandynawii. 
Dopóki to się nie stanie, pełne urzeczywistnienie zasa-
dy współpracy trzeciego sektora z władzami lokalnymi 
nie będzie możliwe.

Agata Dąmbska
 ekspert think tanku Forum Od-nowa

W Polsce nie wypracowano jeszcze  
sposobu, który – zachowując strategiczną 
rolę rządu – pozwalałby na dużą operacyjną 
samodzielność samorządów, a przy tym ich 
odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy, 
co udało się w Skandynawii. Dopóki to się 
nie stanie, pełne urzeczywistnienie zasady 
współpracy trzeciego sektora z władzami 
lokalnymi nie będzie możliwe.

UWAGA!
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niETrafiony arT. 243
Wady obowiązującej reguły fiskalnej są powszech-

nie znane: wyznaczając limit obciążenia budżetu samo-
rządowego spłatami zadłużenia, skomplikowany wzór 
opiera się na średniej nadwyżce operacyjnej z okresu 
trzech lat. Bazuje na danych historycznych, uniemoż-
liwia rolowanie długu w celu obniżenia jego kosztu 
odsetkowego, zawiera wyłączenia unijne i pozwala na 
poprawianie relacji sprzedażą majątku.

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyrasta 
z przekonania, że źródłem rozwoju każdego samorzą-
du są inwestycje infrastrukturalne. Dzieje się tak, bo 
w polskich finansach komunalnych od dawna dominuje 
pogląd, że dług sam w sobie nie jest zły, o ile służy 
zwiększeniu wartości majątku. Tymczasem w nowej 
rzeczywistości gospodarczej źródłem rozwoju staje 
się przede wszystkim kapitał społeczny i ludzki. Nie 
chodzi tu o przekreślanie znaczenia inwestycji, ale 
racjonalizację. Wpadliśmy bowiem – po zmarnowa-
nych przez PRL latach – w swoisty ich kult. Efektem 
ubocznym takiego stanu rzeczy jest tworzenie długu.

Fetysz inwestycji
Inwestycje to nie najważniejszy aspekt, jaki powi-

nien być brany pod uwagę przy namyśle nad zasadami 

zasada zrównoważenia 
budżetu jst w średnim 
okresie zamiast art. 243
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji coraz moc-
niej biją na alarm w sprawie zadłużania się samorządów. Jakkolwiek problem nie jest nowy 
(rokrocznie kilkaset gmin ma kłopoty z uchwalaniem budżetu i spełnianiem relacji z art. 243 
ustawy o finansach publicznych), doszło do niego m.in. nasilone zaciąganie przez JST kre-
dytów w parabankach. Sytuacja gospodarcza samorządów jest faktycznie bardzo zła, za co 
winę ponosi przede wszystkim silnie redytsrybucyjny system ich finansowania. Jednak reme-
dium na ten problem nie może być ani modyfikacja indywidualnego wskaźnika obsługi zadłu-
żenia, ani wprowadzenie natychmiastowej klauzuli wykonalności, ale zmiana całego funda-
mentu, na którym opiera się myślenie o długu samorządów, a w konsekwencji – państwa.

zadłużania się JST. Zapomina się, że perspektywy 
działania wspólnoty nie wyznaczają najbliższe za-
planowane działania – wyraz aspiracji mieszkańców. 
Nie zakreśla jej też wieloletnia prognoza finansowa 
(WPF) sporządzana na okres 4 lat. Samorząd ma 
także swój wymiar międzygeneracyjny. Współtworzą 
go kolejne pokolenia. By dana JST mogła funkcjono-
wać, musi mieć mieszkańców zdolnych do jej stałego, 
bieżącego finansowania. Tymczasem, jak podaje GUS 
w prognozie demograficznej, w 2035 r. ludność Polski 
spadnie do 35,7 mln osób, a na koniec 2020 r. będzie 
nas o milion mniej.

Czy stawiając wszystkie karty na pełną absorpcję 
środków unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-
2020, możemy zgodzić się na rozluźnienie reguły 
fiskalnej zapisanej w art. 243? Przecież nie zapobiega 
ona systematycznemu wzrostowi zadłużenia każdego 
z samorządów, który był w stanie wypracowywać 
nadwyżkę operacyjną. A do tego wręcz skłania do 
wydłużenia okresu spłaty długu, nawet na wiele dzie-
siątków lat. Gdzie więc tu solidarność z następnymi 
pokoleniami Polaków? 

Prognoza GUS pokazuje też szybkie starzenie się 
społeczeństwa i istotny spadek dzietności Polaków. 
Aby uzyskać wymianę pokoleń, miernik powinien 
przyjmować wartość 2,1 dziecka na kobietę, a jest 1,3. 
Choćby w tym kontekście nowy wskaźnik zadłużenia 
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jest niejako „niemoralny”: przesuwa tylko problem 
spłaty długu samorządowego w przyszłość, na kolejne 
pokolenia, jeszcze słabsze ekonomicznie od obecnych.

zauFajmy  
samorządom

Zasada solidarności międzygeneracyjnej, perspek-
tywa starzejącego się społeczeństwa przy nieuniknio-
nym wyludnianiu się kraju, wysoki poziom migracji 
młodych ludzi, a także nieodległy kres istotnej pomocy 
unijnej (po 2020 r.) nakazuje dokonać głębokiej rede-
finicji reguł fiskalnych w samorządach. W tym celu 
należy ustanowić zasadę zrównoważenia wydatków 
w średnim okresie i równocześnie zrezygnować z in-
dywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Doda-
wana do ustawy o finansach publicznych nowa reguła 
fiskalna powinna stanowić, że jeżeli w danym roku 
wydatki samorządu są wyższe niż dochody, deficyt ten 
powinien być skompensowany taką samą nadwyżką 
budżetową nie później niż w paru kolejnych latach 
budżetowych. Organ stanowiący najpóźniej w drugim 
lub trzecim roku po wystąpieniu deficytu podejmuje 
uchwałę budżetową w kształcie pozwalającym na 
zachowanie powyższej zasady. Reguła ta sprawdziła 
się w wielu rozwiniętych krajach, które postawiły na 
zaufanie samorządom.

Aby zasada zrównoważenia budżetu samorządo-
wego w średnim okresie stała się spójnym elementem 
systemowym finansów publicznych, modyfikacji 
wymagają przepisy o WPF. Jej elementem powi-
nien być dla każdego roku limit wydatków, a nie 
tylko jego prognoza. Będzie to pułap wydatków 
podlegający aktualizacji wraz z każdym kolejnym 
rokiem budżetowym, gdyż WPF ma charakter kro-
czący. Fakt, że limit wydatków dla pierwszego roku 
budżetowego będzie „powtórzony” także w WPF, 
należy zaakcentować w zasadzie określającej zakres 
zgodności WPF z budżetem. Równocześnie, by 
potwierdzić, że zawarta w WPF łączna kwota wy-
datków dla danego roku ma charakter limitu, trzeba 
wprowadzić regułę analogiczną, jak dla wydatków 
budżetu samorządu (vide: art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych).

W efekcie tej zmiany w samorządach powinna 
obowiązywać jedynie zasada zrównoważenia budżetu 
w części operacyjnej (obecny art. 242 ustawy o finan-
sach publicznych) oraz zasada zrównoważenia budżetu 
w średnim okresie.

Propozycja nowej reguły fiskalnej nie odbiera 
samorządom prawa do zadłużania się. Byłoby to 
nierealistyczne i niezgodne z zapisami Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego. Skłania jednak do 
większej ostrożności przy podejmowaniu ważnych 
ekonomicznie decyzji. W podobnym kierunku ewolu-
owały reguły fiskalne w Finlandii, Holandii, Islandii, 
Szwajcarii i Szwecji. Należy też zauważyć, że udział 
inwestycji w budżetach tamtejszych samorządów jest 
na niewysokim poziomie, a tego samego można spo-
dziewać się w odniesieniu do Polski po zredukowaniu 
przy pomocy środków unijnych najpoważniejszych 
zapóźnień infrastrukturalnych.

mechanizmy  
wsPierające

Dodatkiem do zaproponowanej zasady na poziomie 
zwiększenia partycypacji obywatelskiej mogłoby być 
wprowadzenie obowiązku organizowania referendum 
przez władze gminy w sytuacji, gdy koszt planowanej 
w niej inwestycji przekroczy 20% budżetu jednostki. 
Być może zapobiegłoby to wielu inwestycjom o nie-
przemyślanych konsekwencjach i wyposażyło obywa-
teli w realne prawo do współdecydowania o finansach 
własnego samorządu.

Zasada zrównoważenia budżetu powinna zacząć 
obowiązywać w polskim prawie w końcowym etapie 
Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj. gdy samorzą-
dy zakontraktują już większość z przeznaczonych dla 
nich środków unijnych. Powinny przy tym pamiętać, 
że po wyczerpaniu się tej puli przyjdzie im utrzymy-
wać poczynione inwestycje już z własnej kieszeni. 

Wdrożenie zasady zrównoważenia budżetu samo-
rządowego w średnim okresie nie może obyć się bez 
równoległego wprowadzenia innych rozwiązań. By 
nowa zasada nie ograniczała działalności JST, muszą 
one uzyskać realne prawo do ustanawiania swojej 
organizacji wewnętrznej oraz zwiększone i usamo-
dzielnione dochody własne, przede wszystkim poprzez 
ustanowienie lokalnego PIT.

Agata Dąmbska
 ekspert think tanku Forum Od-nowa
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Dr Mariusz Trojak, ekspert Centrum Analiz Klubu 
Jagiellońskiego ds. finansów publicznych i samorządu 
terytorialnego opublikował komentarz „Kto się odwa-
ży zlikwidować powiaty?”. W komentarzu tym stawia 
jednoznaczną tezę, iż „Pogłębiona analiza aktualnego 
systemu nie pozostawia wątpliwości. Utworzenie 
powiatów było błędem, z którego warto się wycofać.”

Jakie argumenty przemawiają – zdaniem dr Mariu-
sza Trojaka – za likwidacją powiatów?

Polski trójszczeblowy system samorządu  
terytorialnego jest wyjątkiem w świetle  
standardów obowiązujących w Europie

Komentarz rozpocząć należy od wskazania, że akurat 
w odniesieniu do liczby poziomów, na których powinien 
funkcjonować samorząd terytorialny nie ma czegoś ta-
kiego jak europejski standard. Można zatem co najwyżej 
oceniać na ile rozpowszechnione jest funkcjonowanie 
modeli z różną liczbą poziomów samorządu terytorialne-
go. W tym zakresie faktycznie trójpoziomową strukturę 
samorządu odnotowano w 4 krajach (Francja, Włochy, 
Hiszpania i Polska). Nie wystarcza to jednak do wycią-
gnięcia wniosku co do zbędności poziomu powiatowego. 
Należy bowiem przeanalizować strukturę samorządu 
w krajach o samorządzie dwupoziomowym. Warto w tym 
miejscu sięgnąć do wydanej w 2013 roku publikacji „Eu-
ropejskie modele samorządu terytorialnego” autorstwa 
Magdaleny Waniewskiej-Bobin, która dokonała klasy-
fikacji samorządu terytorialnego z 31 państw europej-
skich. Okazało się, że wśród krajów o dwupoziomowej 
strukturze samorządu praktycznie w równym stopniu 
występują modele gmina-powiat (prowincja) – 7 krajów, 
główne Europy Zachodniej oraz gmina – województwo 
(region) – 9 krajów, główne Europy Środkowej. Zatem 
sam fakt małej popularności systemów trójpoziomowych 
nie jest jeszcze dostatecznym argumentem. Zresztą pomi-
ja to jeden istotny czynnik – wielkość kraju. Tę kwestię 
omówimy przy kolejnej tezie.

czy należy likwidować powiaty?
Debata o przyszłości ustroju samorządu terytorialnego Polski jest 
niezbędna. Powinna być ona jednak oparta o rzetelne i kompetentne 
analizy. Postulaty oparte bardziej na własnych przekonaniach,  
niż twardych danych, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Powszechne przekonanie o zbędności  
powiatów w kraju o relatywnie sprawnie  
funkcjonujących gminach i województwach

Przy planowaniu struktury administracji publicznej 
nie można abstrahować od wielkości kraju. W spo-
sób oczywisty im większy jest kraj, tym potrzebne 
jest więcej poziomów administracji (rządowej, czy 
samorządowej). Nieprzypadkowo trzy pozostałe 
kraje, w których obowiązuje trójpoziomowa struk-
tura samorządu terytorialnego to trzy kraje należące 
do czołówki krajów europejskich pod względem 
powierzchni i liczby ludności. W tej grupie znajdują 
się również: Niemcy i Wielka Brytania. W Niemczech 
samorząd terytorialny ma formalnie dwa poziomy, 
tyle że odpowiednikiem regionu (województwa) jest 
kraj związkowy. Z kolei w Wielkiej Brytanii sytuacja 
jest specyficzna – samorząd istnieje na poziomie 
gminnym i prowincjonalnym, ale na tym ostatnim 
występują dwa poziomy – dystrykty i hrabstwa. 
Innymi słowy – samorząd funkcjonuje na trzech po-
ziomach podziału terytorialnego państwa. Oznacza to, 
że w przypadku wszystkich największych, a ludnych 
państw europejskich samorząd terytorialny funkcjo-
nuje na trzech poziomach. Twierdzenie, że Polska 
powinna stanowić w tym przypadku wyjątek jest co 
najmniej dyskusyjne.

Powiaty niezasadnie otrzymały do realizacji 
zadania z zakresu administracji rządowej

Teza ta jest bardziej wyrazem aksjologii niż prak-
seologii. Autor bowiem wskazuje, że zadania takie 
mogą być powierzone gminom lub województwom 
lub – uwaga – z powodzeniem realizowane przez 
administrację rządową. Nie wspomniano jednak, czy 
administracja rządowa na poziomie województwa, czy 
nowo utworzona terytorialna administracja. Wydaje się, 
że to drugie. Pokazała to najdobitniej reforma podziału 
administracyjnego z roku 1975. Zlikwidowane powiaty 

AKTUALNOŚCIK O M E N T A R Z E

odrodziły się już rok później jako rejony administracji 
rządowej. Okazało się bowiem, że część zadań – ze 
względu na swój charakter – ma naturalną skalę, w której 
są realizowane i skalą tą jest właśnie skala geograficzna 
powiatu. Twierdzenie, że zadania rządowe miałyby być 
realizowane przez organy administracji rządowej ozna-
cza zatem nie tyle postulat usunięcia jednego poziomu 
zarządzania publicznego, tylko zmiana jego charakteru 
– z samorządowego na rządowy. Wątpię, by centralizacja 
pomogła w czymkolwiek.

Oparcie źródeł dochodów  
powiatów o transfery  
ze strony budżetu centralnego

O ile z samą tezą trudno jest polemizować, to wycią-
gnięte wnioski są wątpliwe. Nadmierne uzależnienie 
budżetu powiatów od transferów z budżetu państwa 
jest bowiem argumentem za zwiększeniem skali do-
chodów własnych, nie zaś likwidacją powiatów – co 
zresztą w środowiskach eksperckich było wielokrotnie 
podnoszone.

Na marginesie – jako kuriozum należy potraktować 
zarzut wobec powiatów, iż w 2014 roku z majątku 
generowały zaledwie 1,5% swoich dochodów. W ko-
mentarzu nie wspomniano bowiem, że powiaty nie 
zostały wyposażone w majątek mogący być źródłem 
dochodów. W większości powiatów posiadane mienie 
ogranicza się do nieruchomości, na których zlokalizo-
wane są drogi powiatowe oraz powiatowe jednostki 
organizacyjne. W tej sytuacji przywołany 1,5% należy 
uznać za dobry wynik.

Samorządy powiatowe, chcąc realizować  
powierzone im zdania publiczne,  
systematycznie zwiększają  
poziom zadłużenia

Argument ten wpisuje się w modny kierunek za-
rzucania jednostkom samorządu terytorialnego nad-
miernego zadłużania się. Warto jest więc na wstępie 
przypomnieć dwie rzeczy:
 na koniec grudnia 2014 roku zadłużenie sektora 

rządowego wynosiło 781,8 mld zł, podczas gdy 
całego sektora samorządowego – 77,1 mld zł, w tym 
jednostek samorządu terytorialnego – 72,1 mld zł. 
W tej kwocie zadłużenie powiatów to… 5,9 mld zł. 
Koncentrowanie się przy analizie długu publicznego 
na powiatach jest zatem dużym nieporozumieniem;

 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jed-
nostki samorządu terytorialnego nie mogą zaciągać 
długu na pokrycie wydatków bieżących. W odróż-
nieniu od budżetu państwa dług sektora samorządo-
wego ma zawsze odzwierciedlenie w zwiększeniu 
majątku publicznego.

Z tych względów należy zachować bardzo dużą 
ostrożność przy dyskusji o zadłużeniu sektora samo-
rządowego. Z pewnością natomiast warto jest sięgnąć 
po dane. Okaże się wtedy, że postawiona teza jest po 
prostu fałszywa. Wystarczy spojrzeć na wynik wyko-
nania budżetu powiatów w minionych latach. Okazuje 
się, że rok 2012 zamknął się nadwyżką 46 mln zł, rok 
2013 – nadwyżką 161 mln zł, rok 2014 – deficytem 1,5 
mln zł, rok 2015 – wszystko wskazuje na to, że znów 
zamkną się nadwyżką (oficjalnie dostępne są dane za 
III kwartał). Nie za bardzo zatem wiadomo o jakim 
systematycznym zwiększaniu poziomu zadłużenia 
jest mowa.

Niska efektywność działania  
związana z wysokimi kosztami  
realizacji powierzonych im usług

Postawienie takiej tezy wymagałoby przeprowadze-
nia analizy kosztów świadczenia usług publicznych 
przez powiaty i porównania z potencjalnymi kosztami 
świadczenia tych samych usług w innej strukturze admi-
nistracji publicznej. Tymczasem okazało się, że jedynym 
argumentem na poparcie tezy stanowiło… zwiększenie 
zatrudnienia w powiatach o 26% między 2005 a 2014 
rokiem. Nie było to w żaden sposób powiązane z oceną, 
na ile poziom zatrudnienia w powiatach w roku 2005 był 
adekwatny do ówczesnych potrzeb. Zabrakło też cho-
ciażby analizy na ile wzrost zatrudnienia był związany 
z realizacją projektów unijnych. Warto też odnotować, 
że porównując zatrudnienie między 31 XII 2014 a 31 
XII 2004 stwierdzamy, że w gminach nastąpił wzrost 
zatrudnienia o 26%, a w województwach – o 188% (sic!).

Parafrazując słowa komentarza – pogłębiona ana-
liza aktualnego systemu nie pozostawia wątpliwości. 
Utworzenie powiatów było potrzebne i choć system 
wymaga udoskonalenia, to nikt nie powinien likwi-
dować powiatów.

Grzegorz P. Kubalski
prawnik, ekspert Związku Powiatów Polskich
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Nowelizacja wdroży do polskiego porządku praw-
nego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady: 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/
WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65) oraz  dy-
rektywę 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sek-
torach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.
Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 243). Zgodnie z art. 
90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 
106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE terminy 
implementacji obu dyrektyw do porządków prawnych 
państw członkowskich UE są tożsame i upływają w 
kwietniu 2016 r.

Nowelizacja znacząco ogranicza możliwość korzy-
stania wyłącznie z kryterium najniższej ceny. Przy 
wyborze oferty trzeba będzie brać pod uwagę także inne 
kryteria np. jakościowe, społeczne, środowiskowe i in-
nowacyjne, poprzez uwzględnienie w kryteriach oceny 
ofert relacji jakości do ceny lub kosztu. W związku z tym 
ulegnie zmianie definicja „najkorzystniejszej oferty”, 
przez którą będzie należało rozumieć ofertę przedstawia-
jącą najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
lub oferty, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena 
czy też koszt, gdy cena lub koszt jest stała lub z najniższą 
ceną bądź kosztem gdy jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena lub koszt. 

Nowelizacja określa przykładowy katalog kryte-
riów dotyczących oceny ofert min. jakość, funkcjo-
nalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, 
społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania 
zamówienia oraz koszty eksploatacji. Należy również 
zaznaczyć, iż znowelizowana ustawa zakłada większe 
niż istniejące dotychczas możliwości brania pod uwagę 
aspektów społecznych w ramach kryteriów oceny ofert, 
w szczególności wskazując jako przykładowe kryteria: 
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i spo-
łeczna osób defaworyzowanych, dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, uwzględnianie potrzeb użytkowni-
ków, zaangażowanie i upodmiotowienie użytkowników. 

Istotną zmianą w tym obszarze jest również zdefinio-
wanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku 

nowe Prawo zamówień publicznych
W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,  
tym samym do aktualnego stanu prawnego wprowadzone zostaną liczne innowacje dotyczące  
między innymi trybów postępowania, oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej,  
zasad wspólnego ubiegania się o zamówienie czy też umów w zamówieniach publicznych.

kosztów cyklu życia produktu. Przy czym rachunek 
kosztów cyklu życia obejmuje:
 koszty poniesione przez zamawiającego lub innych 

użytkowników: związane z nabyciem; użytkowania, 
w szczególności zużycie energii i innych zasobów; 
utrzymania; związane z wycofaniem z eksploatacji, 
w szczególności koszty zbiórki i recyklingu;

 koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrz-
nym związane z cyklem życia produktu, usługi lub 
robót budowlanych, o ile ich wartość pieniężną można 
określić i zweryfikować, dotyczące: emisji gazów cie-
plarnianych i innych zanieczyszczeń; inne związane 
z łagodzeniem zmian klimatu. 

Ustawa w nowym kształcie ma także na celu pro-
mowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w warunkach określonych normami Kodeksu pracy. 
Wprowadzane rozwiązania mają za zadanie poprawę 
sytuacji pracowników na rynku i promowanie zatrud-
nienia na umowę o pracę, a także usuwanie zachowań 
zmierzających do obchodzenia przepisów prawa pracy. 
Zgodnie bowiem  z art. 29 ustawy, zamawiający będzie 
musiał określić w opisie przedmiotu zamówienia na usłu-
gi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiają-
cego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu prawa pracy. 

Partnerstwo inwestycyjne

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w nowelizowanej 
ustawie, a zarazem zupełnie nowym w stosunku do 
obecnego kształtu ustawy, jest tryb udzielania zamówień 
w ramach tzw. partnerstwa inwestycyjnego. Partnerstwo 
innowacyjne jest procedurą, która została przewidziana 
w dyrektywie klasycznej 2014/24/UE, zaś jej celem bę-
dzie opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub 
robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia 
na dostawę innowacyjnego produktu, świadczenie in-
nowacyjnej usługi lub wykonanie innowacyjnych robót 
budowlanych. Natomiast innowacyjny produkt, usługa 
lub robota budowlana, to taka, która jest zupełnie nowym 

lub znacznie udoskonalonym produktem, usługą lub 
procesem końcowym, zakładając, iż ów wytwór został 
zrealizowany nową metodę marketingową lub nową 
metodę organizacyjną w działalności przedsiębiorczej, 
organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.

Tryb ten został opracowany z myślą o zamawiających, 
którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań. Zgłaszają 
oni swoje zapotrzebowanie określając minimalne wy-
mogi, w odpowiedzi na które zainteresowani współpracą 
wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Postępowanie to ma prowadzić do wy-
brania partnerów, którzy zrealizują prace badawcze lub 
rozwojowe, i spośród których następnie zostanie określany 
partner, któremu zostanie udzielone zamówienie na dosta-
wę innowacyjnego produktu, świadczenie innowacyjnej 
usługi lub wykonanie innowacyjnych robót budowlanych. 

Omawiając zmiany dokonane nowelizacją nie 
można pominąć modyfikacji dotyczącej art. 144, 
czyli możliwości przekształceń już zawartych umów 
o zamówienie publiczne. Nowelizacja zakłada min. 
możliwość  zmiany już zawartego kontraktu, gdy dotyczy 
zamawiania dodatkowych dostaw, usług lub robót budow-
lanych, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, 
pod warunkiem że zmiana wykonawcy:
 nie może zostać dokonana z powodów ekonomicz-

nych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

 spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej. Inną możliwością do dokonania 
już zawartej umowy będzie okoliczność gdy zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki:

– konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej 
spowodowana jest okolicznościami, których zama-
wiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, 

– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamó-
wienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej.

Dokonując analizy zaproponowanych zmian ustawy, 
trzeba również powiedzieć o zwiększeniu ochrony praw-
nej wykonawców biorących udział w postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów 
unijnych poprzez umożliwienie im wnoszenia odwołań 
na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przed-
miotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Wydaje się, iż opisane zmiany będą miały pożądany 
wpływ na wykorzystywanie pozaekonomicznych celów 
zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, 
integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. 
Ważnym aspektem nowelizacji jest także promowanie 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy oraz zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie pewności 
prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy. 

Mariusz Filipek
radca prawny

18 kwietnia mija termin implementacji Dyrektywy Parlamentu i Rady 24/2014/UE w sprawie zamówień publicznych. Mając na względzie 
postęp prac legislacyjnych, z całą pewnością należy uznać, że termin ten nie zostanie zachowany. Pierwsze czytanie rządowego projektu 
o zmianie ustawy (druk 366) odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 31 marca 2016 r. Zdecydowano na nim o skierowaniu projektu do 
Komisji Gospodarki i Rozwoju, która w terminie do 26 kwietnia 2016 r. zobligowana została do  przedstawienia sprawozdania z prac nad 
projektem. Jeżeli termin zostanie dochowany, projekt trafi na posiedzenie Sejmu, które odbywać się będzie w dniach 27-29 kwietnia. Na-
stępnie projekt musi przejść pozostałe etapy ścieżki legislacyjnej (Senat, podpis prezydenta) i po 14 dniach vacatio legis wejdzie w życie. 
Brak terminowej implementacji nie wstrzymuje terminu, od jakiego Dyrektywa znajduje bezpośrednie zastosowanie w państwie człon-
kowskim. Największą trudnością, z którą zmierzą się instytucje zamawiające, będzie jednoczesne obowiązywanie ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Dyrektywy, która w przypadku przepisów prawnych o bezwzględnym charakterze będzie miała bezpośrednie zastosowanie. 
Tak więc w przypadku dokonania czynności niezgodnej z przepisami Dyrektywy, to Zamawiający poniesie wszelkie konsekwencje nie-
zastosowania właściwych przepisów. 
Powyższe budzi wiele obaw po stronie zamawiających. Administracja rządowa wstrzymuje udzielanie zamówień do czasu uchwalenia nowej 
ustawy. W podanym terminie powinien ukazać się komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie braku terminowej implementacji 
i zalecenia dla Zamawiających, jak w tej sytuacji postępować. Z ostrożności zasadnym wydaje się niewszczynanie postępowań o warto-
ściach powyżej których obowiązuje Dyrektywa (odpowiednio 135.000/209.000 i 5.225.000 euro), do czasu uchwalenia nowych przepisów.

K O M E N T A R Z Iwona Holka
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W Sejmie złożono rządowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366) oraz 
poselski projekt (klub PSL) ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 
343). Czynnikiem wspólnym obydwu projektów jest 
właśnie Prawo zamówień publicznych, odnoszące się 
do możliwości stosowania zamówień typu in-house 
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Co do 
projektu rządowego samorządy opowiadając się za 
zamówieniami in-house, obserwowały równocześnie 
podzielone stanowiska pomiędzy Ministerstwem 
Rozwoju a Ministerstwem Środowiska oraz Urzędem 
Zamówień Publicznych. W dniu 30 marca br. strona sa-
morządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego, odnosząc się pozytywnie do ostatecznych 
zapisów przedłożenia rządowego, sformułowała uwagi 
co do zamówień in-house, mające na celu uwzględ-
nienie realiów funkcjonowania różnych form samo-
rządowych podmiotów gospodarczych - potencjalnych 
realizatorów gospodarki odpadami w gminach. Uwagi 
te przedstawiono na posiedzeniu plenarnym KWRiST 
31 marca br. Tegoż samego dnia przed Sejmem miał 
miejsce tzw. „Czarny marsz śmieciowy” zorganizowa-
ny przez Związek Gospodarki Odpadami (ZPGO) oraz 
Polską Izbę Gospodarki Odpadami (PIGO). Głównymi 
postulatami protestujących było wykreślenie z projektu 
nowelizacji PZP zapisów o zleceniach in-house, za-
chowanie konkurencji na rynku gospodarki odpadami 
oraz równe traktowanie wszystkich firm prowadzących 
działalność w tym sektorze, bez względu na ich formę 
własności. Od „Czarnego marszu” odcięła się Krajowa 
Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) zrzeszająca 125 
krajowych, rdzennie polskich (co podkreśla Prezes 
KIGO w wydanym specjalnym oświadczeniu) przed-
siębiorstw gospodarki odpadami głównie o kapitale 
samorządowym.

zamówienia in-house  
Sporo się dzieje w zakresie zmiany Prawa zamówień publicznych.  
Początkowo miała to być praktycznie nowa ustawa, nad którą pracował 
poprzedni rząd. Prac jednakże nie ukończono. A czas nagli, ponieważ 
kraje Wspólnoty zobligowane są do szybkiego wprowadzenia  
nowych przepisów do regulacji krajowych związanych z Dyrektywą  
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24UE z 26 lutego 2014 r. 

Będąc członkiem Komitetu Regionów UE żywo 
interesowałem się prawnym usankcjonowaniem relacji 
gospodarczych, nie tylko w gospodarce odpadami, 
pomiędzy samorządami a ich własnymi podmiotami 
gospodarczymi. Wymagało to regulacji, gdyż życie 
w tym zakresie praktycznie regulowało orzecznic-
two sądowe. Także w Polsce, szczególnie określając 
zasady tzw. „rewolucji śmieciowej”, ustawodawca 
za Ministerstwem Środowiska, przychylił się ku in-
teresom wszystkich – tylko nie samorządów, które 
będąc w Unii, musiały działać inaczej niż ich koledzy 
w innych krajach. Nie było to dla samorządów zrozu-
miałe. Argumentowaliśmy, że ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 2 stanowi, 
że „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 
terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, 
a w szczególności: – tworzą warunki do wykonywania 
prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 
na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac 
poprzez tworzenie odpowiednich jednostek organi-
zacyjnych”. ZGWRP, podobnie jak inne korporacje 
samorządowe, w wielu wcześniejszych stanowiskach 
odnoszących się do ustawy postulował o pozostawienie 
gminom swobody w organizacji systemu zbiórki i se-
gregacji odpadów. To gminy odpowiadają za osiągnię-
cie odpowiednich poziomów i wskaźników, a zatem 
winne mieć swobodę w doborze instrumentów, metod 
i podmiotów  służących osiąganiu celów.

czy zatem jesteśmy  
bliżej osiągnięcia  
normalności?

Prywatne podmioty, nie wiedzieć czemu, upatrują 
zagrożeń dla swojej egzystencji tam gdzie ich nie ma. 
Strona samorządowa od czasu przygotowania noweli-

zacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, czyli tzw. rewolucji śmieciowej nie mogła i dotąd 
nie może zrozumieć dlaczego zderegulowano dobrze 
zorganizowane systemy oparte o prawo regulujące 
działalność komunalną? Rewolucja śmieciowa nagle 
z tego systemu wyłączyła istotne ogniwa, nie bacząc na 
zobowiązania finansowe i ciągłość projektów. Czy za-
tem było dobrym rozwiązaniem zapewnienie interesów 
podmiotów prywatnych kosztem firm komunalnych, 
kosztem zatrudnionych tam pracowników, a w końcu 
kosztem mieszkańców? W efekcie, w niektórych sy-
tuacjach należało płacić nowym podmiotom i łożyć 
jednocześnie na utrzymanie i egzystencję własnych 
spółek. Paranoja! Podmioty prywatne, szczególnie te 
małe, zdaje się nie dostrzegają, że  w wielu przypad-
kach je i spółki samorządowe „ograły” firmy będące 
potentatami. Firmy mogące startować w przetargach 
w całym kraju, w odróżnieniu od spółek komunalnych 
mogących działać w zasadzie w granicach gminy. Na 
początku było względnie tanio. Dopiero w następnych 
przetargach, kiedy już nie było konkurencji, wyszło 
„szydło z worka”. Zapłacili oczywiście mieszkańcy!

Samorządy domagając się implementacji przepisów 
„in-house”: w gospodarce odpadami stoją po stronie 
europejskiego ładu prawnego bez naszych narodowych 
pierwiastków te prawo burzące, a także po stronie 
tożsamych europejskich reguł w zakresie wykony-
wania usług publicznych na rzecz swoich wspólnot 
samorządowych. ”In-house” pozwoli na długofalowe 
planowanie i zmierzanie do osiągnięcia najlepszych 
efektów w gospodarce odpadami, a tym samym do 
racjonalizacji kosztów. Zmiany organizacyjne i koszto-
twórcze wynikające z cyklicznych przetargów nie mają 
nic wspólnego z polityką odpowiedzialnego biznesu 
nie nastawionego na zysk, a na racjonalizację kosztów.

Instytucja in-house działa z powodzeniem od lat 
w wielu krajach m.in. w Hiszpanii, Holandii Niemczech, 
Szwecji, Austrii, Finlandii, a nawet w Słowenii. Warto 
podkreślić, że są to kraje legitymujące się najlepszymi 
efektami ekologicznymi w gospodarce odpadami. Pod-
mioty komunalne muszą spełniać wszystkie wymagania, 
tak jak podmioty prywatne. Natomiast funkcjonowanie 
spółek własnych niesie z sobą i aspekt społeczny, to 
właśnie spółki samorządowe są gwarancją stabilnego 
zatrudniania pracowników w oparciu o Kodeks pracy 
i aktywizację osób bezrobotnych w rejonach ich dzia-
łania. Łatwiej też je kontrolować. W podmiotach tych 
optymalizację kosztów wymusić może zawsze groźba 
zamówienia usług w trybie przetargowym. Społeczeń-
stwo ma także poczucie wpływu, kontroli i decyzji w sto-
sunku do podmiotów własnych. A głównym „nadzorcą 
i weryfikatorem” tych podmiotów i ich kierownictwa 
są wyborcy co 4 lata udający się do urn wyborczych. 
Wyborcy, którzy wnoszą „opłatę śmieciową”.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

”In-house” pozwoli na długofalowe planowanie 
i zmierzanie do osiągnięcia najlepszych efek-
tów w gospodarce odpadami, a tym samym 
do racjonalizacji kosztów. Zmiany organizacyj-
ne i kosztotwórcze wynikające z cyklicznych 
przetargów nie mają nic wspólnego z polityką 
odpowiedzialnego biznesu nie nastawionego 
na zysk, a na racjonalizację kosztów.

UWAGA!
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Samorząd terytorialny w okresie II RP opierał się 
głównie na sekretarzu – mówi dr Stefan Płażek, 

adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu 
Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sekretarz był urzędnikiem najwyższym w hierar-
chii gminnych urzędników. Miał najszersze kom-
petencje. Zastępował wójta w sytuacjach nagłych, 
a także był „interrexem” pomiędzy kadencjami 
wójta). Odpowiadał też za załatwianie większości 
spraw z zakresu administracji publicznej w gminie. 
Posiadał też najwyższe kwalifikacje. 

– Musiał mieć co najmniej maturę, która wówczas 
należała do rzadkości, i której np. wójt posiadać nie 
musiał. Ten miał jedynie posługiwać się językiem 
polskim w mowie i piśmie – wskazuje dr Płażek. 

Ta wysoka pozycja sekretarza w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego spowodowała, że 
gdy na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
reaktywowano w Polsce samorząd, postanowiono 
też przywrócić i to stanowisko. Jednak ten nowy 
sekretarz nie zyskał ani niegdysiejszego znaczenia 
ani – przede wszystkim – kompetencji.

wymagania kwaliFikacyjne

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującej 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (tekst jednolity z 9 września 
2014 r., poz. 1202) stanowisko sekretarza gminy, 
powiatu, województwa, jest obligatoryjne.

Pozycja sekretarza
– mocna czy słaba?

Pozycja sekretarza zależy od woluntarystycznej decyzji wójta,  
starosty, czy marszałka. Może być bardzo silna,  
równa dyrektorowi generalnemu urzędu  
w administracji rządowej. Może też być bardzo słaba,  
bez żadnych lub bardzo ograniczonych kompetencji.

Jakub Gortyński

– Jednocześnie, odmiennie niż w ustawie z 1990 r. 
– choć zastrzeżenie to nie dotyczy sekretarza wo-
jewództwa, albowiem ustawa z 1990 r. w ogóle 
nie przewidywała takiej funkcji w województwie 
– sekretarz zatrudniany jest na podstawie umowy 
o pracę i po przeprowadzeniu obligatoryjnego 
konkursu – pisze Agnieszka Rzetecka - Gil, radca 
prawnyw Komentarzu do ustawy o pracownikach 
samorządowych (LexisNexis 2009).

Sekretarz musi być apolityczny (obowiązuje go 
zakaz tworzenia i przynależności do partii politycz-
nych). A także musi mieć wysokie kwalifikacje. Na 
stanowisku tym można bowiem zatrudnić osobę, 
która posiadając co najmniej czteroletni staż pracy 
na stanowisku urzędniczym, w tym co najmniej 
dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku 
urzędniczym. 

– Ponadto poza wymaganiami sekretarz musi 
spełnić także – jako pracownik samorządowy – wy-
magania określone w art. 6 ustawy o pracownikach 
samorządowych, czyli: być obywatelem polskim; 
mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystać z pełni praw publicznych; mieć kwali-
fikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku; nie być skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; cieszyć 
się nieposzlakowaną opinią; mieć wykształcenie 
wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumie-

niu przepisów o szkolnictwie wyższym – wylicza 
Agnieszka Rzetecka - Gil.

– Te wysokie wymagania kwalifikacyjne jakie 
ustawodawca stawia przed sekretarzem to pozostałość 
po koncepcji stworzenia samorządowego korpusu 
służby cywilnej – wyjaśnia dr Stefan Płażek. – We-
dług pierwotnych wersji projektu obowiązującej 
obecnie ustawy o pracownikach samorządowych 
[projekt ustawy uchwalonej z 21 listopada 2008 r., 
red.] sekretarz miał się w strukturach urzędów admi-
nistracji samorządowej stać kimś na kształt dyrektora 
generalnego w urzędach administracji rządowej: miał 
być zwierzchnikiem pozostałych członków korpusu 
w urzędzie – wyjaśnia dr Płażek.

może tyle, ile wójt Pozwoli

Koncepcji korpusu samorządowego nie została 
zrealizowana, również dlatego, że spotkała się 
z protestem samorządowców, w szczególności wój-
tów, burmistrzów, prezydentów miast. Ci bowiem 
widzieli w silnym sekretarzu konkurenta i osłabienie 
własnej pozycji w gminie i urzędzie gminy. Dlatego 
właśnie w ślad za wysokimi wymaganiami sekretarz 
nie otrzymał praktycznie żadnych kompetencji me-
rytorycznych i tak naprawdę może robić tyle, na ile 
pozwoli mu wójt, starosta, marszałek. A przesądza 
o tym treść art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach sa-
morządowych, z której wynika, że kierownik urzędu 
może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego 
imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnie-
nia właściwej organizacji pracy urzędu  oraz reali-
zowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

– Są one zatem po pierwsze, fakultatywne, a po 
drugie, sformułowane w sposób mglisty, by nie 
rzec: bełkotliwy – komentuje Stefan Płażek. – Cóż 
bowiem stało na przeszkodzie np. przesądzić jasno, 
że to sekretarz ma organizować nabory na stanowiska 
urzędnicze albo prowadzić sprawy ocen okresowych 
czy też szkoleń urzędników? – pyta.

Podobnie kompetencje sekretarza do dokony-
wania bieżących czynności z zakresu prawa pracy 
wobec wójta, starosty czy marszałka (art. 8–10 
ustawy o pracownikach samorządowych) też są 
fakultatywne. 

– Pierwszeństwo przed sekretarzem ma bliżej 
nieokreślona „osoba zastępująca”, którą najczęściej 
staje się nią z naturalnych względów szef kadr 
urzędu, a zatem i ta kompetencja sekretarza trąci 
fikcją – wskazuje dr Płażek. 

Nader łatwo zatem jest w urzędzie samorządo-
wym sekretarza zmarginalizować zupełnie.

Podział władzy w gminie

Tak naprawdę cały spór o pozycję sekretarza, czy 
ma to być dyrektor generalny urzędu z prawdziwego 
zdarzenia, czy też jedynie stanowisko – wydmuszka, 
którego likwidacji będą co i raz domagać się szefo-
wie gmin, powiatów czy województw, sprowadza 
się do problemu podziału władzy w jednostce sa-
morządu terytorialnego. Przy czym nie chodzi tutaj 
o podział władzy znany z poziomu państwowego na 
władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Tu chodzi o rozdzielenie władzy politycznej od 
administracyjnej.

– Oddzielenie polityki od administracji to pod-
stawowy standard europejski – mówi Jerzy Stępień, 
sędzia, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 
– Są politycy z wyboru, którzy nadają kierunek, 
strategię, ale do tego mają profesjonalny, odpowied-
ni aparat, wykształcony, podnoszący swoje kwalifi-
kacje. W gminie nastąpiło już całkowite zlanie się 
tych dwóch funkcji [w osobie wójta, red.]. To tak 
jakby premier był jednocześnie szefem kancelarii 
premiera i miał pod sobą wszystkich dyrektorów 
w ministerstwach – tłumaczy sędzia Stępień.

Tak samo w gminie, powiecie czy województwie 
sekretarz powinien pełnić rolę szefa administracji. 
Sekretarz z kompetencjami do podejmowania de-
cyzji administracyjnych, oraz podległy mu aparat 
urzędniczy powinien realizować funkcje admini-
stracyjne samorządu pozostawiając wójtowi i radzie 
kształtowanie lokalnej polityki.
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Zgodnie z art. 13ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych infor-
macje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informa-
cję publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stano-
wiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Z treści tego przepisu 
wynika, że prowadzący nabór ma ustawowy obowiązek udostępnienia 
informacji o kandydatach pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Zgodnie z art. 23 u.d.i.p. kto, wbrew ciążącemu 
na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji 

publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku. Informacja 
publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie 
Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 
10 ust. 1 u.d.i.p.), bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 
ust. 1 u.d.i.p.). Jeżeli informacja publiczna nie może 
być udostępniona w ww. terminie. podmiot obowiązany 
do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o po-
wodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni 
informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od 
dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.). 

O udostępnienie informacji o kandydatach może 
zwrócić się każdy, nie tylko uczestnik naboru, ponie-
waż każdemu obywatelowi przysługuje zagwaranto-
wany w Konstytucji dostęp do informacji publicznej. 

Informacja o kandydatach nie ma charakteru 
nieograniczonego, gdyż obejmuje ona swoim za-
kresem wyłącznie wymagania związane ze stano-
wiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. W re-
zultacie nie można żądać innych informacji o kan-
dydatach, niż te, które są związane z wymaganiami 
na wolne stanowisko, takimi jak wykształcenie, czy 
też dotychczasowe doświadczenie zawodowe. 

dostęp do informacji  
o kandydatach  
na pracowników  
samorządowych

Organ nie jest zobowiązany do udostępniania do-
kumentów kandydatów uczestniczących w naborze. 
Takie stanowisko zajął NSA, który w wyroku z 19 
sierpnia 2009 r. sygn. akt I OSK 683/09 wyraźnie 
odróżnił informację publiczną (wykształcenie wyż-
sze kandydatów, 5-letni staż pracy, doświadczenie 
zawodowe na stanowiskach urzędniczych oraz inne 
informacje dotyczące wymagań związanych ze 
stanowiskiem wskazanym w ogłoszeniu burmistrza 
o naborze) od jej nośnika, czyli dokumentu prywatnego 
(por. także wyrok NSA z 20 marca 2008 r. sygn. akt 
II GSK 459/07).

W ocenie Sądu nie jest informacją publiczną no-
śnik w formie papierowego dokumentu prywatnego, 
w związku z czym nie istnieje obowiązek udostęp-
nienia żądanych przez wnioskodawcę kserokopii 
dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż 
pracy i kwalifikacje kandydatów.

Paweł Groński

udostępnienie danych 
osobowych członkom 
komisji rewizyjnej 

Przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym w sposób jedynie ogólny odnoszą się do 

zakresu zadań oraz trybu działania komisji rewizyj-
nej. Zgodnie z art. 18a ust. 1 tej ustawy, rada gminy 
kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; 
w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja re-
wizyjna jest jedyną obligatoryjną komisją rady gminy. 
O powołaniu pozostałych komisji, ich liczbie i zakresie 
działania decyduje rada gminy. 

Stosownie natomiast do ust. 3 wyżej powołanego 
przepisu, komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bu-
dżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium 
podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obra-
chunkową. Ponadto, zgodnie z art. 18a ust. 4 zd. 1, 
komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone 
przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania 
komisji rewizyjnej określa statut gminy (art. 18a ust. 
5). Oznacza to, że żaden z przepisów ustawy o sa-
morządzie gminnym nie określa wprost, do jakiego 
rodzaju informacji oraz jakiego rodzaju dokumentacji 
mogą mieć dostęp członkowie komisji rewizyjnej 
w związku z dokonywaniem czynności kontrolnych.

Wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem 
kontroli przez komisję rewizyjną, w tym możliwość 
zapoznania się przez jej członków z indywidualną 
dokumentacją związaną z przedmiotem kontroli, 
wzbudzają wiele kontrowersji i powodują, że jedynie 
na zasadzie interpretacji przepisów ustawy o samorzą-
dzie gminnym, jak i przepisów innych ustaw, np. art. 
12 ust. 3 pkt 5 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

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

PODSTAWA PRAWNA:

Możliwość wglądu przez komisję  
rewizyjną w akta indywidualnych spraw 
administracyjnych oraz w akta  
pracowników samorządowych są bardzo 
ograniczone, wymagane jest zachowa-
nie rygorów ustalonych przez przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych, 
tajemnicy państwowej i służbowej oraz 
dóbr osobistych (vide A. Szewc,  
Radca prawny 1998 r. nr 3, poz. 2).

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

PYTANIE

Członkowie komisji rewizyjnej, w trakcie 
rozpatrywania skargi na burmistrza, zaży-
czyli ksero akt sprawy toczącego się postę-
powania. Czy przed udostępnieniem po-
winniśmy zażądać podpisania oświadczeń 
o zapoznaniu się z ustawą o ochronie akt 
osobowych lub zaczernić dane osobowe?

Jeżeli administrator danych osobowych, 
którym jest kierownik jednostki, udostępnia 
dane osobowe członkom komisji rewizyjnej 
w indywidualnej sprawie z zakresu postępo-
wania administracyjnego, powinien zażądać 
od członków tej komisji złożenia pisemnych 
oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU
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publicznych, zgodnie z którym zasada jawności gospodarowania 
środkami publicznymi jest realizowana przez zapewnienie radnym 
dostępu do dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyj-
nych – z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie 
danych osobowych – można domniemywać o zakresie uprawnień 
tego organu, jak również o tym, że udostępnianie mu jakiejkolwiek 
informacji powinno być determinowane zakresem przeprowadzanej 
kontroli i nie wykraczać poza jej ramy.

Możliwość wglądu przez komisję rewizyjną w akta indywidual-
nych spraw administracyjnych oraz w akta pracowników samorzą-
dowych są bardzo ograniczone, wymagane jest zachowanie rygorów 
ustalonych przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, 
tajemnicy państwowej i służbowej oraz dóbr osobistych (vide A. 
Szewc, Radca prawny 1998 r. nr 3, poz. 2).

Jeżeli chodzi o dane osobowe, to podstawę legalności ich udo-
stępniania, jako jednej z form przetwarzania, mogą stanowić jedynie 
przesłanki wskazane w art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych 
tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz 
w jej art. 27 ust. 2 – w stosunku do danych szczególnie chronionych, 
wymienionych w ust. 1 tego przepisu. 

Podkreślić należy, że ustawa o ochronie danych osobowych po-
sługuje się pojęciem „udostępnienia”, odnosząc je zawsze do danych 
osobowych, a nie do zawierających je dokumentów. 

W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę, iż chodzi o określenie 
zakresu uprawnień organu, którego istnienie gwarantują odpowied-
nie przepisy prawa, przesłankę legalizującą przetwarzanie danych 
można wywieść z art. 23 ust. 1 pkt 2 przepisu ustawy. Przepis ten 
dopuszcza przetwarzanie danych, gdy zezwalają na to przepisy pra-
wa, zaś w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych 
(art. 27 ust. 2 pkt 2 ) przepisy te powinny dodatkowo stwarzać pełne 
gwarancje ich ochrony.

decyduje  
administrator danych

Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych stoi na stanowisku, że osta-
teczne rozstrzygnięcie w przedmiocie, 
czy udostępnić posiadane dane osobowe 
w zakresie żądanym przez występującego 
o to potencjalnego odbiorcę danych, na-
leży do administratora danych.

Dokonując takiego rozstrzygnięcia 
administrator powinien uwzględnić obo-
wiązki, jakie w zakresie przetwarzania 
danych nakładają na niego przepisy 
o ochronie danych osobowych. 

Mając na uwadze powyższe, jeżeli 
administrator danych osobowych, którym 
jest kierownik jednostki, udostępnia dane 
osobowe członkom komisji rewizyjnej 
w indywidualnej sprawie z zakresu po-
stępowania administracyjnego, powinien 
zażądać od członków tej komisji złożenia 
pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się 
z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Gdyby natomiast kierownik 
jednostki uznał, że w danej sprawie brak 
jest podstaw do udostępnienia członkom 
tej komisji wglądu w całe akta postępowa-
nia administracyjnego z uwagi na ochronę 
danych osobowych, to wówczas powinien 
zakorektorować dane osobowe, w tym 
adres zamieszkania danej osoby, której 
dotyczy postępowanie administracyjne.  

Sławomir Pyźlak
radca prawny

Przepis art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  stanowi, że w przypad-

ku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań 
i kompetencji wójta, spowodowanej niezdolnością 
do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 
dni, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, 
a w gminach, w których powołano więcej niż jednego 
zastępcę – pierwszy zastępca.

Analizowany przepis nie precyzuje, jak należy 
rozumieć termin „niezdolność do pracy z powodu 
choroby trwająca powyżej 30 dni” . Czy chodzi o fak-
tyczną nieobecność w pracy wójta z powodu choroby, 
przekraczającą 30 dni, czy też wystarczy, że ze zwol-
nienia lekarskiego przedłożonego przez wójta od razu 
wynika, że jego nieobecność w pracy spowodowana 
chorobą przekroczy 30 dni. Zwrócić należy uwagę, że 
niezdolność wójta do pracy spowodowaną chorobą nie 
zawsze lekarz z góry jest w stanie określić. Może się 
zdarzyć i niejednokrotnie się zdarza, że osoba chora, 
w tym również wójt (burmistrz/prezydent miasta) 

zastępca przejmuje 
kompetencje  
wójta, będącego  
na chorobowym

otrzyma zwolnienie od pracy z powodu choroby na 
okres 10, czy nawet 21 dni, a dopiero później, z uwagi 
na brak należytej poprawy zdrowia, która umożliwia-
łaby powrót do pracy tej osobie, otrzyma zwolnienie 
od pracy na dalszy okres. Takie przedłużanie zwol-
nienia od pracy może następować wielokrotnie, aż do 
takiej poprawy zdrowia chorego, która umożliwi mu 
świadczenie pracy. 

Gdyby przyjąć, że zastępca wójta przejąłby zadania 
i kompetencje chorego wójta od dnia, w którym dowie-
działby się o niezdolności wójta do pracy z powodu 
choroby trwającej powyżej 30 dni, to doszłoby do 
sytuacji różnego ustalania tego terminu. W przypadku, 
gdy wójt przekazałby do gminy od razu zwolnienie 
lekarskie na 31 dni, to wówczas już od dnia, w którym 
zastępca wójta dowiedziałby się o chorobie wójta, 
nawet w jej pierwszym dniu, miałby prawo, a zarazem 
obowiązek przejąć zadania i kompetencje wójta. Gdy-
by jednak wójt dostał najpierw zwolnienie na 10 dni, 
następnie zwolnienie na 20 dni, a później na kolejne 

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.)

– Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

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

PYTANIE

Czy w związku z chorobą wójta,  
trwającą ponad 30 dni – potwierdzoną 
zaświadczeniem lekarskim – zastępca 
wójta przejmuje zadania i kompetencje 
wójta już od dnia doręczenia zaświad-
czenia lekarskiego, z którego wynika 
fakt choroby trwającej ponad 30 dni?

Zastępca wójta przejmuje zadania i kompe-
tencje wójta w trybie art. 28g ust. 1 pkt 4 
ustawy o samorządzie gminnym w 31 dniu 
nieobecności wójta w związku z przemijającą 
przeszkodą w wykonywaniu zadań i kompe-
tencji wójta spowodowaną niezdolnością do 
pracy z powodu choroby.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o ochronie danych  
osobowych posługuje się pojęciem  
„udostępnienia”, odnosząc  
je zawsze do danych osobowych,  
a nie do zawierających je dokumentów.

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU
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np. 14 dni, to zastępca tego wójta przejąłby jego za-
dania i kompetencje dopiero w 31 dniu jego choroby. 
Przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby rodzić szereg 
wątpliwości i kontrowersji w zakresie legalności czyn-
ności dokonywanych przez zastępcę wójta. 

Mając na uwadze powyższe wydaje się, że powo-
łany na wstępie przepis należy interpretować w ten 
sposób, że zastępca wójta  przejmuje zadania i kompe-
tencje wójta w 31 dniu nieobecności wójta w związku 
z przemijającą przeszkodą w wykonywaniu zadań 
i kompetencji wójta, spowodowaną niezdolnością do 
pracy z powodu choroby.

Za taką wykładnią analizowanego przepisu przema-
wia również uchwała Sądu Najwyższego z 17 lutego 
2016 r., sygn. akt III UZP 15/15, w której uznał, że gdy 
zatrudniony wcześniej wróci do pracy, organ rentowy 
nie ma prawa kwestionować wypłaty świadczenia 
za okres faktycznej choroby. Sąd Najwyższy uznał 
zatem, że pracownik pomimo zwolnienia lekarskiego, 
jeśli będzie wyleczony, ma prawo wcześniej wrócić 
do pracy. W takiej sytuacji mogłoby się zdarzyć, że 
wójt, który dostał zwolnienie od wykonywania pracy 
z powodu choroby na okres (okresy łączne) przekra-
czający 30 dni, wróciłby do pracy przed ich upływem. 

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

przewóz dziecka 
niepełnosprawnego  
do ośrodka szkolno-
wychowawczego

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

PYTANIE

Czy gmina powinna 
dowozić codziennie  
do tego ośrodka czy  
w cyklu tygodniowym? 

W przypadkach objętych hipotezą art. 17 ust. 3 pkt 1 u.s.o., dowóz 
ma nastąpić tylko do szkoły obwodowej. Gmina nie może być obar-
czona refundacją zwiększonych kosztów, które ponoszą rodzice 
decydujący się na wybór dla swojego dziecka innej szkoły. Z kolei 
w zakresie art. 17 ust. 3 pkt 2 przewóz dzieci następuje do szkoły, 
która zostanie wyznaczona przez właściwy organ. 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty stanowi, że obowiąz-

kiem 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 upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego 
tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku 
szkolnego 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 przepisu art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy o syste-
mie oświaty, wynika, że gmina jest obowiązana do 
zapewnienia dziecku upośledzonemu w stopniu 
głębokim, spełniającemu obowiązek szkolny przez 
udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
odpowiedniego, wybranego przez rodziców ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. 

stanowisko sądu

Wyżej powołany przepis był przedmiotem analizy 
Sądu Najwyższego w uchwale z 17 lutego 2011 r., 
sygn. akt III CZP 133/10, Lex nr 700720. 

W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że na pod-
stawie art. 17 ust. 3a pkt 2 u.s.o., gmina jest obowiąza-
na do zapewnienia dziecku upośledzonemu w stopniu 
głębokim, spełniającemu obowiązek szkolny przez 
udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
odpowiedniego, wybranego przez rodziców ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. Jeżeli dowożenie 
i opiekę organizują rodzice, obowiązek gminy obej-
muje zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna 
do wybranego ośrodka. Obowiązków tych nie uchyla 
zapewnienie przez gminę transportu i opieki do innego 
ośrodka tego samego rodzaju.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały prześledził 
etapy nowelizacji art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwanej dalej 
u.s.o.). Wyżej wymieniony artykuł otrzymał obowią-
zującą treść w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą 
z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, która stanowiła kolejny etap zmian tego przepi-
su, dokonywanych począwszy od jego dodania ustawą 
z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty. Pierwotne brzmienie przepisu nakładało na 
gminę ogólny obowiązek zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepeł-
nosprawnych uczęszczających do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów. Następna nowelizacja, 
przeprowadzona ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – 

Rodzice dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności mają prawo 
wyboru między szkołą specjalną a ośrodkiem. Uzyskują skierowanie od starosty do dalej położo-
nego ośrodka szkolno–wychowawczego z całodobowym pobytem. Mimo to domagają się 
dowożenia w cyklu codziennym. Ośrodek szkolno-wychowawczy otrzymuje na to dziecko 
zwiększoną subwencję (w stosunku do szkoły specjalnej) pochodzącą ze środków publicznych.

UWAGA!

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

PODSTAWA PRAWNA:

Może się zdarzyć, że osoba chora, 
w tym również wójt (burmistrz/prezy-
dent miasta) otrzyma zwolnienie od 
pracy z powodu choroby na okres  
10 czy nawet 21 dni, a dopiero  
później, z uwagi na brak należytej  
poprawy zdrowia, która umożliwiała-
by powrót do pracy, otrzyma  
zwolnienie od pracy na dalszy okres.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU
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Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, 
ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw, ustanawiała obowiązkiem gminy zapewnienie 
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły pod-
stawowej, gimnazjum lub placówki wymienionej w art. 
2 pkt 5 (specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i mło-
dzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku 
szkolnego), do której uczniowie zostali skierowani 
przez organy wymienione w art. 71b ust. 5-5b u.s.o.

Kolejna zmiana dokonana została ustawą z dnia 27 
czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a 30 lipca 
2007 r. art. 17 ust. 3a u.s.o. uzyskał kształt, który 
(jedynie z drobną stylistyczną zmianą) obowiązuje 
do chwili obecnej.

Przeanalizowanie kierunku zmian świadczy 
o stopniowym wprowadzeniu regulacji polep-
szających położenie uczniów z najpoważniejszy-
mi uszczerbkami zdrowotnymi – upośledzonych 
umysłowo w stopniu głębokim oraz upośledzo-
nych umysłowo i jednocześnie z innymi niepełno-
sprawnościami, realizujących obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki w specjalnych placówkach, 
w tym w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.  
Początkowo gmina, w ramach realizacji zadań 
oświatowych, zobowiązana była do zapewnienia 
takim uczniom bezpłatnego transportu pod opie-
ką do najbliższej placówki. Potem ustawodawca 
uzupełnił to rozwiązanie opcjonalną możliwością 
dowożenia dziecka przez rodziców, refinanso-
waną przez gminę w zakresie kosztów przejazdu 
ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicz-
nej, jednak nadal tylko do najbliższej placówki.  
W wyniku nowelizacji, ustawodawca pomi-
nął zastrzeżenie, ograniczające obowiązki gmi-
ny w wypadku uczniów głęboko upośledzonych 
i tych, u których upośledzenie sprzężone jest 
z niepełnosprawnościami, do organizacji dowo-
zu pod opieką jedynie do najbliższego ośrodka. 
Zrezygnował także z określenia w ustawie zasad zwro-
tu kosztów dowozu realizowanego przez rodziców lub 
opiekunów do wydatków na komunikację publiczną 
ucznia i opiekuna, pozostawiając ustalenie zasad 

rozliczenia tych kosztów umownym uzgodnieniom 
pomiędzy gminą a osobami sprawującymi opiekę nad 
uczniem i organizującymi jego transport pod opieką 
do ośrodka, w którym realizuje on obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki.

Skład orzekający podkreślił, że wybór ośrodka nie 
stanowi uprawnienia gminy, lecz osób, do których 
należy podejmowanie decyzji w imieniu ucznia w wy-
konaniu konstytucyjnie gwarantowanego prawa do 
nauki i wyboru szkoły. Podobnie uznaniu rodziców 
pozostawiony został wybór podmiotu realizującego 
transport ucznia – jeśli podejmą się dowozić ucznia we 
własnym zakresie, to gmina nie może przeciwstawić się 
temu rozwiązaniu, nawet gdyby miała zorganizowany 
transport i opiekę dla innych uczniów w takim samym 
stanie zdrowia i do tego samego lub bliższego ośrodka.

Analogiczny pogląd prezentowany jest w literatu-
rze przedmiotu. W opinii M. Plicha, w przypadkach 
objętych hipotezą art. 17 ust. 3 pkt 1 u.s.o., dowóz ma 
nastąpić tylko do szkoły obwodowej (w której obwodzie 
dziecko faktycznie zamieszkuje); gmina nie może być 
obarczona refundacją zwiększonych kosztów, które 
ponoszą rodzice decydujący się na wybór dla swojego 
dziecka innej szkoły. Z kolei w zakresie art. 17 ust. 3 
pkt 2 przewóz dzieci następuje do szkoły, która zosta-
nie wyznaczona przez właściwy organ (tak. M. Pilich, 
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Lex 2013).

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

–  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

PODSTAWA PRAWNA:

Sławomir Pyźlak
radca prawny

W wyniku nowelizacji ustawodawca  
pominął zastrzeżenie, ograniczające  
obowiązki gminy w wypadku uczniów 
głęboko upośledzonych i tych, u których 
upośledzenie sprzężone jest z niepełno-
sprawnościami, do organizacji dowozu  
pod opieką jedynie do najbliższego ośrodka. 

Wspomniany akt, podobnie jak ustawa o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne wytyczył ogólne ramy rozwoju 
informatyzacji życia publicznego, zarówno w relacji 
obywatel – organ lub sąd, jak również współdziała-
nia instytucji państwowych w zakresie gromadzenia 
i przekazywania określonych informacji drogą elek-
troniczną. Zmiany w tym zakresie nie omijają również 
sądownictwa administracyjnego, które przygotowuje 
się do bardzo istotnych zmian w prowadzeniu akty 
postępowania oraz wnoszenia pism sądowych. 

Wcześniej, na tle ww. przepisów powstała wąt-
pliwość dotycząca możliwości wnoszenia skarg do 
sądów administracyjnych drogą elektroniczną. Została 
ona rozstrzygnięta ostatecznie uchwałą składu 7 sę-
dziów NSA z 12 maja 2014 r., sygn. akt I OPS 10/13. 
W uchwale tej zawarto tezę, że „W aktualnym stanie 
prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
– z uwagi na treść art. 46 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – nie jest 
dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu 
art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262), w tym także 
za pośrednictwem organu administracji publicznej, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że 10 stycznia 
2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 183). Ustawa ta przewiduje  
m.in., że akta postępowania mają być tworzone rów-
nież w postaci elektronicznej. Akta w postaci elek-
tronicznej mają być przetwarzane z wykorzystaniem 
systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 

wniesienie skargi do sądu 
drogą elektroniczną
18 września 2001 r. do polskiego porządku prawnego weszła w życie ustawa  
o podpisie elektronicznym,  która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  
dyrektywy 1999/93/WE z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram  
w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z 19.01.2000). 

w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach. W art. 4 tej ustawy wprowadzono 
zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi dotyczące informatyzacji 
postępowania sądowoadministracyjnego. Dodano 
m.in. art. 46 § 2a p.p.s.a., który stanowi: “Gdy pismo 
strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicz-
nego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny 
oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedsta-
wiciela ustawowego lub pełnomocnika bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pod-
pisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 
przez zastosowanie innych mechanizmów, o których 
mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały 
wprowadzone przez sąd administracyjny” (art. 4 pkt 
5 ustawy). Wprowadzone zmiany w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym wejdą w życie po upływie 
36 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, a więc od 11 
lutego 2017 r. (art. 11 pkt 3).

Z powyższego wynika, że sądownictwo admini-
stracyjne czeka prawdziwa informatyczna rewolucja, 
nie tylko w zakresie wnoszenia pism, ale także prowa-
dzenia akt postępowania oraz zasad wglądu w te akta 
stron postępowania i innych osób.

Paweł Groński

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

PODSTAWA PRAWNA:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Ustawodawca postanowił jednocześnie, że stronie, 
która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub 

zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie 
za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który 
uchylił lub zmienił decyzję; organ ten, w drodze de-
cyzji, orzeka również o odszkodowaniu. Roszczenie 
o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech 
lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja 
uchylająca lub zmieniająca decyzję.

W orzecznictwie podkreśla się, że w granicach 
postępowania prowadzonego na podstawie art. 161 
k.p.a. organ nadzoru nie dokonuje ponownego usta-
lenia i oceny prawnej stanu faktycznego odnoszącego 
się do istoty sprawy zakończonej ostateczną decyzją, 
którą to oceną jest on związany, ale bada wyłącznie 
tę sprawę w aspekcie określonych tym przepisem 
przesłanek uchylenia lub zamiany decyzji, w związku 
z tzw. stanem nagłej konieczności administracyjnej. 
Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że zarówno 
uchylenie, jak i odmowa uchylenia decyzji powinna 
nastąpić w formie decyzji administracyjnej (wyrok 
WSA w Warszawie z 16 lutego 2015 r., sygn. akt II 
SA/Wa 1352/14). Akcentuje się także, że zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w tym 
przepisie musi być realne, obiektywnie udowodnione 
i winno wynikać przede wszystkim z treści samej de-
cyzji ostatecznej lub całokształtu okoliczności jej wy-
dania, a tylko wyjątkowo z jej wykonywania. Ponadto 
zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie podnosi się, 
że uchylona lub zmieniona w trybie art. 161 § 1 k.p.a. 
może być wyłącznie taka decyzja ostateczna, która nie 
może być uchylona lub zmieniona na podstawie innych 
przepisów przewidujących zmianę lub uchylenie ta-
kich decyzji (art. 154, 155 i 163 k.p.a.), stwierdzenie 
ich nieważności (art. 156 § 1 k.p.a.) lub wznowienie 
postępowania zakończonego decyzją ostateczną (por. 

zmiana ostatecznej decyzji 
organu przez ministra
Zgodnie z art. 161 § 1 k.p.a. minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym 
zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć 
stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym 
szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.

wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., sygn.. 
akt VII SA/Wa 2450/13). Jak wskazuje J. Borkowski 
przepis art. 161 może mieć zastosowanie wówczas, 
gdy organ administracji publicznej nie uzyskał zgody 
strony na zmianę lub uchylenie decyzji na podstawie 
art. 155 k.p.a., choć oczywiście w tym zakresie mogą 
pojawić się wątpliwości, czy w każdym przypadku 
organ jest obowiązany zwracać się do strony o wy-
rażenie zgody na uchylenie lub zmianę decyzji (J. 
Borkowski, Komentarz do Kodeksu postępowania 
administracyjnego, 1996, s. 745).

– Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

UWAGA!

Paweł Groński

PODSTAWA PRAWNA:

Uprawnienia ministra określone  
w art. 161 § 1 k.p.a. w stosunku  
do decyzji wydanych przez organy  
jednostek samorządu terytorialnego  
w sprawach należących do zadań  
z zakresu administracji rządowej  
przysługują również wojewodzie.

nadanie skargi na poczcie 
– czasem to za mało
Ilekroć w Kodeksie wyborczym jest mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwoła-
nia lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzędu gminy, konsula albo kapita-
na statku, należy przez to rozumieć dzień złożenia skargi, odwołania lub innego dokumentu 
w sądzie, organowi wyborczemu, w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.

Powyższe wynika z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego. 
Przepis ten wprowadza istotny wyjątek od zasady 

procesowej obowiązującej we wszystkich procedurach, 
która mówi, że nadanie pisma w urzędzie pocztowym 
jest równoznaczne z jego wniesieniem do organu i z za-
chowaniem terminu do dokonania określonej czynności. 
A stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w postanowieniu z 23 lutego 2016 r., które 
zapadło w sprawie o sygn. akt II OSK 103/16.

stan Faktyczny sPrawy
Radny powiatu k. został prawomocnym wyrokiem 

sądowym skazany za przestępstwo polegające na tym, 
że we wrześniu 2013 r. nakłonił diagnostę, w stacji 
kontroli pojazdów, do poświadczenia nieprawdy w do-
wodzie rejestracyjnym pojazdu poprzez postawienie 
pieczęci stwierdzającej fakt przeprowadzenia badań 
technicznych podczas, gdy w rzeczywistości żadne 
badania techniczne nie zostały przeprowadzone i stan 
techniczny pojazdu nie został zweryfikowany.

W związku z tym wyrokiem komisarz wyborczy 
w Ł. wydał (13 lipca 2015 r.) postanowienie stwier-
dzające, że mandat radnego wygasł. Postanowienie 
to zostało radnemu doręczone 22 lipca tego samego 
roku. Następnie 22 lipca 2015 r. radny nadał w urzę-
dzie pocztowym skargę kierowaną do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skarga do 
komisarza wyborczego w Ł. wpłynęła 27 lipca 2015 r., 
a następnie została przekazana Wojewódzkiemu Są-
dowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z od-
powiedzią na skargę. W swojej odpowiedzi komisarz 
wyborczy w Ł. wniósł o jej odrzucenie z tego powodu, 
że została wniesiona po terminie. 

co mówią PrzePisy?
Zgodnie z art. 384 § 1 kodeksu od uchwały rady 

i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnię-
ciu mandatu radnego zainteresowanemu przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo po-
stanowienia za pośrednictwem organu, który stwierdził 
wygaśnięcie mandatu.

Jednak dla opisywanej sprawy istotne znaczenie ma 
również treść art. 9 Kodeksu wyborczego, który określa, 
jak na potrzeby tej ustawy należy liczyć terminy. I tak 
zgodnie z § 1 tego artykułu ilekroć w kodeksie jest 
mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwoła-
nia lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, 
urzędu gminy, konsula albo kapitana statku, należy 
przez to rozumieć dzień złożenia skargi, odwołania lub 
innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu, 
w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.

Z kolei jego § 2 stanowi, że jeżeli koniec terminu 
wykonania czynności określonej w kodeksie przypada 
na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, ter-
min upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

W konsekwencji komisarz wyborczy w Ł. stwier-
dził (w odpowiedzi na skargę radnego skierowaną do 
WSA w Białymstoku), że skoro jego postanowienie 
radny otrzymał 15 lipca 2015 r., a skargę do WSA 
nadał w urzędzie pocztowym 22 lipca 2015 r. (czyli 
w ostatnim dniu siedmiodniowego terminu), to z uwagi 
na treść art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego została ona 
wniesiona po terminie. W jego ocenie termin zostałby 
zachowany, gdyby 22 lipca skarga trafiła bezpośrednio 
do komisarza wyborczego.

Postanawia uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić 
skargę. To rozstrzygnięcie oznacza, że komisarz 
wyborczy miał rację. W sprawie doszło bowiem do 
uchybienia terminu. Zgodnie bowiem z art. 9 Kodek-
su wyborczego wszelkie odwołania lub skargi wnosi 
się bezpośrednio do organu. Jest to zatem wyjątek 
od zasady procesowej obowiązującej we wszystkich 
procedurach mówiącej, że nadanie pisma w urzędzie 
pocztowym jest równoznaczne ze złożeniem skargi. 
Kodeks wyborczy zawiera istotny wyjątek od tej 
zasady. W tej sprawie taka sytuacja miała miejsce. 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Oczywiście na poczcie odwołanie byłoby nadane 
w terminie, ale że jest art. 9 Kodeksu wyborczego, to 
skarga została wniesiona po terminie.

Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bia-
łymstoku w wyroku z 24 września 2015 r. poglądów 
komisarza wyborczego w Ł. nie podzielił. 

– W ocenie Sądu nie zaistniały podstawy do od-
rzucenia skargi, gdyż radny dochował ustawowego 
terminu do jej złożenia – czytamy w uzasadnieniu 
wyroku WSA w Białymstoku. – Przepis art. 384 § 1 
Kodeksu wyborczego przewiduje siedmiodniowy ter-
min do wniesienia skargi (za pośrednictwem organu), 
liczony od dnia doręczenia postanowienia. Jednak 
wbrew mylnemu przekonaniu komisarza wyborczego, 
to data nadania korespondencji w placówce pocztowej 
ma znaczenie przy liczeniu zachowania terminów 
ustawowych, a nie data dostarczenia listu do organu. 
W konsekwencji WSA uznał, że radny wniósł skargę 
w terminie (sygn. akt II SA/Bk 520/15).

to komisarz wyborczy ma rację
Odmienne stanowisko w sprawie zaprezentował 

jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który posta-

nowieniem z 23 lutego 2016 r. uchylił wydany przez 
WSA w Białymstoku wyrok odrzucając jednocześnie 
wniesioną przez radnego skargę kasacyjną.

– W badanej sprawie to komisarz wyborczy ma 
rację – uzasadniał postanowienie Arkadiusz Despot-
-Mładanowicz, sędzia NSA. – Radny uchybił termi-
nowi wniesienia skargi na postanowienie komisarza 
wyborczego stwierdzające wygaśnięcie jego mandatu 
radnego nadając swoją skargę 22 lipca 2015 r., czyli 
w ostatnim dniu, na poczcie. A wszystko dlatego, że 
przepisy Kodeksu wyborczego wprowadzają, w art. 9 
§ 1, istotny wyjątek od obowiązującej we wszystkich 
procedurach zasady procesowej, która mówi, że nadanie 
skargi w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z jej 
wniesieniem do organu i z zachowaniem terminu do 
dokonania określonej czynności – wskazywał sędzia.

Zgodnie bowiem z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego 
wszelkie odwołania lub skargi wnosi się bezpośrednio 
do organu. A termin do dokonania tej czynności uznaje 
się za zachowany, jeżeli odwołanie (skarga) została 
organowi doręczona przed jego upływem. 

Jakub Gortyński

brak zgody rady gminy 
na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego

W 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków 
funduszu sołeckiego na rok 2017. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim wójt  
w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom 
informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. 

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

PYTANIE 1

Czy w przypadku niewyrażenia zgody przez radę 
gminy na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 
2017 rok, wójt ma obowiązek do 31 lipca 2016 
roku informowania sołtysów o wysokości środków 
które by przypadły na poszczególne sołectwa?

Odpowiedź na pytanie  
jest twierdząca.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE 2

Na sesji przed podjęciem uchwały w spra-
wie funduszu sołeckiego sołtysom zostały 
odczytane kwoty funduszu, jakie by przypa-
dły na dane sołectwo. Czy fakt ten można 
potraktować, jako poinformowanie  
sołtysów o wysokości tego funduszu? 

Sołtysi uczestniczą w sesjach rady gminy. 
Przedstawienie przez wójta gminy informacji 
w przedmiotowym zakresie podczas sesji rady 
gminy należy zatem uznać za wypełnienie obo-
wiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
o funduszu sołeckim. 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim stanowi, że rada gminy roz-

strzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, 
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wy-
odrębnienie funduszu.  

Zgodnie z ust. 4 powołanego na wstępie przepisu, 
uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie fun-
duszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowe-
go następującego po roku, w którym została podjęta .

Wzór, według którego następuje obliczenie wysoko-
ści środków przypadających na dane sołectwo, określa 
art. 3 ust. 1 analizowanej ustawy.

W art. 4 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy, usta-
wodawca upoważnił radę gminy do podjęcia uchwały 
o zwiększeniu środków funduszu ponad wysokość 
obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, poprzez określe-
nie w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego 
rok budżetowy, w drodze uchwały, zasad zwiększania 
środków funduszu przypadających na poszczególne 
sołectwa. Uchwała podjęta po terminie, o którym 
mowa w ust. 1, jest nieważna (ust. 2).

inFormacja  o wysokości środków  
z Funduszu sołeckiego

Jednocześnie art. 3 ust. 2 powołanej na wstępie usta-
wy, zobowiązuje wójta, aby do 31 lipca roku poprzedza-
jącego rok budżetowy, przekazał sołtysom informację 
o wysokości przypadających danemu sołectwu środków 
z funduszu sołeckiego, oraz dodatkowych środków na 
ten fundusz, określonych na podstawie uchwały, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z wyżej cytowanych przepisów wynika, że decyzja 
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki, a w przypadku wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie tego funduszu, decyzja 
o zwiększeniu środków na ten fundusz ponad wyso-

kość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy.

Przepis art. 3 ust. 2 analizowanej ustawy nie zwalnia 
wójta od obowiązku przekazania sołtysom, w terminie 
do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
informacji o wysokości przypadających danemu so-
łectwu środków z funduszu sołeckiego, w przypadku 
podjęcia przez radę gminy uchwały o niewyrażeniu 
zgody na wyodrębnienie środków na ten fundusz. 

Ustawodawca nie precyzuje, w jakim trybie wójt 
ma przedstawić sołtysom przedmiotową informację, 
tym samym należy uznać, że powyższy obowiązek 
wójt może zrealizować w dowolnym trybie i formie, 
byleby przekazana informacja w sposób czytelny 
dotarła do jej adresatów – sołtysów.

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

PODSTAWA PRAWNA:

Sławomir Pyźlak  
radca prawny 

Wójt zobowiązany jest do przedstawienia 
sołtysom informacji o wysokości środków, 
które przypadałyby na poszczególne so-
łectwa. Sołtysi uczestniczą w sesjach rady 
gminy. Przedstawienie przez wójta gminy 
informacji w przedmiotowym zakresie 
podczas sesji rady gminy należy zatem uznać 
za wypełnienie obowiązku, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim. 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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FINANSE SAMORZĄDU

Ustawa przewiduje możliwość wstrzymania 
wypłaty środków oraz odmowy ich wypłaty 

w przypadku pojawienia się ww. wątpliwości, które nie 
zostaną dostatecznie wyjaśnione w toku postępowania 
administracyjnego.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: ustawa), je-
żeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie 
świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej 
to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące spra-
wowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przy-
padku wydatkowania świadczenia wychowawczego 
niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia 
wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek wo-
jewództwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka 
pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, o którym mowa w usta-
wie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu 

odmowa oraz wstrzymanie 
wypłaty środków  
z programu 500 plus
1 kwietnia 2016 r. ruszył program 500 plus, którego założeniem jest finansowe wspar-
cie osób w wychowywaniu dzieci. Wśród szeregu wątpliwości podnoszonych w odnie-
sieniu do praktycznych aspektów realizacji programu pojawiały się głosy wskazujące 
na możliwość marnotrawienia środków, które zamiast na dzieci będą przeznaczane na 
inne potrzeby, w tym całkowicie niezwiązane z wychowywaniem dzieci. 

weryfikacji tych wątpliwości. W takich przypadkach 
organ właściwy oraz marszałek województwa mogą 
wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie 
informacji o okolicznościach dotyczących sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem, marnotrawienia świadczenia 
wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie 
z celem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzin-
nym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania 
przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzie-
lenie informacji. Stosownie zaś do art. 23 ustawy 
właściwe organy odmawiają przyznania prawa do 
świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca 
się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie 
ww. wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu 
wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

Wypłata świadczenia wychowawczego podlega 
wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie 
odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczo-
nym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających 
wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, 
w tym uniemożliwiła przeprowadzenie ww. wywiadu 
lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co 
do okoliczności objętych wywiadem.

– Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

Paweł Groński

PODSTAWA PRAWNA:

Wypłata świadczenia wychowawczego pod-
lega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca 
to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie 
udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
co do okoliczności mających wpływ na prawo 
do świadczenia wychowawczego, w tym 
uniemożliwiła przeprowadzenie ww. wywiadu 
lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyja-
śnień co do okoliczności objętych wywiadem.

UWAGA!

Zasady opodatkowania dofinansowania z funduszu 
socjalnego prowadzonego przez zakład pracy 

regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zwalnia z podatku 
dochodowego dopłaty do: wypoczynku zorganizowa-
nego przez podmioty prowadzące działalność w tym 
zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimo-
wisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu 
na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-
-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i lecz-
niczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych 
z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci 
i młodzieży do lat 18: 
 z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydanymi przez właściwego ministra 
– niezależnie od ich wysokości, 

 z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 760 zł; do: wypoczyn-
ku zorganizowanego przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, w formie wczasów, 
kolonii, obozów i zimowisk.
Mając na uwadze, że przytoczony przepis prawa 

nie wymienia w zakresie zwolnienia spod opodatko-
wania omawianych dopłat do wycieczki pracowniczej, 
stwierdzić należy, że dopłaty te podlegają opodat-
kowaniu na tzw. zasadach ogólnych, dotyczących 
opodatkowania dodatkowych świadczeń pieniężnych 
wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę.

dofinansowanie  
z funduszu socjalnego  
do wycieczki pracowniczej

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

PYTANIE

Czy dofinansowanie z funduszu socjalnego 
do wycieczki pracowniczej podlega zwol-
nieniu spod opodatkowania?

Dopłaty te podlegają opodatkowaniu na tzw. 
zasadach ogólnych, dotyczących opodatko-
wania dodatkowych świadczeń pieniężnych 
wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z jednolitą linią orzecznictwa sądów 
administracyjnych, wszelkie preferencje podatkowe 
(ulgi, zwolnienia itp.), jako stanowiące odstępstwo 
od zasady powszechności i równości opodatkowania, 
mają charakter wyjątkowy i nie mogą być interpre-
towane w sposób rozszerzający. Oznacza to, że jeśli 
dany przepis prawa (tu: art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie 
wymienia wprost, iż omawiane świadczenie (dopła-
ta do wycieczki pracowniczej) podlega zwolnieniu 
z opodatkowania, to zwolnienie to nie może być 
zastosowane na zasadzie analogii lub podobieństwa 
do innych, zbliżonych świadczeń, które są wyłączone 
spod opodatkowania tym podatkiem.

UWAGA!

Artykuł 21 ust. 1 pkt 78 ustawy  
o podatku dochodowym nie wymienia  
w zakresie zwolnienia spod opodatkowania  
omawianych dopłat do wycieczki  
pracowniczej, dopłaty te podlegają  
opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych,  
dotyczących opodatkowania dodatkowych 
świadczeń pieniężnych wypłacanych  
pracownikowi przez pracodawcę. 

FINANSE SAMORZĄDU
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FINANSE SAMORZ¥DU

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości podlegają następujące nieruchomości 
lub obiekty budowlane:

 grunty;
 budynki lub ich części;
 budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.

opodatkowanie 
budynków należących 
do przedsiębiorcy

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

PYTANIE

Czy dla uznania, iż budynek czy budow-
la będą opodatkowane stawką właściwą 
dla związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej,wystarczy sama 
okoliczności posiadania przez przedsię-
biorcę budynków i budowli?

Dla uznania, iż grunt, budynek (lub jego część) 
czy budowla mogą być opodatkowane stawką 
właściwą dla związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, musi nastąpić ich zaję-
cie na prowadzenie działalności gospodarczej, 
nie wystarczy sama okoliczność posiadania ich 
przez przedsiębiorcę.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z powyższego wynika, że każda z ww. nierucho-
mości stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, 
co z kolei oznacza, że do każdego przedmiotu opo-
datkowania należy odrębnie ustalić stan faktyczny 
i prawny związany z tym jakimi stawkami podatku 
nieruchomość tę należy opodatkować.

Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, wynika, że rada gminy określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, między innymi dla 

Na poparcie stanowiska zajętego w odpowiedzi na 
zadane pytanie, dodatkowo można wskazać na interpre-
tację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (pismo 
nr IBPBII/1/415-89/1/HK z dnia 22 kwietnia 2010 r.),  
w którym stwierdzono, że (...) w przypadku pracowni-
ków pracodawca jest zobowiązany do zakwalifikowania 
ww. świadczenia (sfinansowania kosztów wycieczki 
tj. przejazdu, noclegu, wyżywienia) do przychodu ze 
stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym 
do pobrania stosownej zaliczki na podatek dochodowy, 
a następnie wykazania tegoż przychodu w informa-
cji PIT-11, gdyż wszystkie świadczenia pozostające  
w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy 
stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. (...)

– Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym  
od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U.  
z 2012r., poz. 361 ze zm.)

Monika Truksa
prawnik, doktorant i specjalista z dziedziny  

finansów publicznych, długoletni pracownik  
administracji skarbowej,

wykładowca akademicki i trener podatkowy 

PODSTAWA PRAWNA:

budynków lub ich części: a) mieszkalnych, b) związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Wskazać przy tym należy, że w świetle art. 1a 
ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy, pod pojęciem grun-
ty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, należy rozumieć grunty, 
budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębior-
cy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych 
oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także 
gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może 
być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności 
ze względów technicznych.

stanowisko sądu
W orzecznictwie sądów administracyjnych zajmo-

wane jest stanowisko, że budynki i grunty stanowiące 
własność osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą nie zawsze będą opodatkowane stawkami 
podwyższonymi. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomo-
ści te nie są wykorzystywane do działalności gospodar-
czej, przez co nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W takiej 
sytuacji nieruchomości, które są w posiadaniu osoby 
fizycznej, a nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa, 
powinny być opodatkowane wg stawki podstawowej, 
gdyż podatnik nie kupił nieruchomości do celów 
działalności gospodarczej, nie wprowadził ich do 
ewidencji środków trwałych, nie dokonywał odpisów 

amortyzacyjnych, nie wliczał ewentualnych nakładów 
remontowych do kosztów uzyskania przychodów.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 22 lipca 2009 r. (sygn. akt II FSK 460/08), w Sąd 
stwierdził, że nie jest wystarczające dla prawidłowego 
prowadzenia postępowania dowodowego ustalenie 
przez organ podatkowy, że grunt, budynek czy budow-
la znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy. 

ustalenie stanu Faktycznego
W odniesieniu do treści pytania, stwierdzić należy, 

że ustalenie stawek podatku od nieruchomości powinno 
nastąpić dopiero po dokonaniu ustaleń w zakresie doty-
czącym tego, czy nieruchomości, stanowiące własność 
osoby fizycznej, faktycznie są związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i wchodzą w skład przedsię-
biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. 
W tym celu m.in. należałby ustalić, czy podatnik 
wprowadził przedmiotową nieruchomość do ewidencji 
środków trwałych, czy amortyzuje zakupiony budynek/
budowlę, czy zakupiony budynek/budowlę podatnik 
wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, 
czy obciąża koszty uzyskania przychodów z prowadzo-
nej działalności gospodarczej wydatkami związanymi 
z utrzymaniem budynku/budowli, remontami tam 
przeprowadzanymi czy też modernizacją budynku/bu-
dowli, czy zalicza w koszty odpisy amortyzacyjne itp. 
(w tym zakresie można sięgną np. ewidencji księgowo-
-podatkowej podatnika). W dalszej kolejności, w razie 
ustalenia, że nieruchomości te nie wchodzą w skład 
przedsiębiorstwa, należałby ustalić, czy nabyty grunt 
i budynek są (czy też nie są) potrzebne i przydatne 
z punktu widzenia prowadzonej przez podatnika, jako 
przedsiębiorcę, działalności gospodarczej. Dopiero po 
dokonaniu ustaleń w powyższym zakresie, możliwe 
jest opodatkowanie przedmiotowych nieruchomości 
wyższą stawką podatku od nieruchomości. Powyższe 
wynika z tego, że dla uznania, iż grunt, budynek (lub  
jego część) czy budowla mogą być opodatkowane stawką 
właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, musi nastąpić ich zajęcie na prowadzenie 
działalności gospodarczej, nie wystarczy sama okolicz-
ność posiadania ich przez przedsiębiorcę.

Monika Truksa

– Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (jednolity tekst: 
Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Okoliczność, że budowla znajduje się w posia-
daniu przedsiębiorcy, nie jest wystarczająca  
do stwierdzenia, że budowla ta jest związana  
z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie 
uzasadnia opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości z zastosowaniem stawki właściwej 
dla budowli związanych z działalnością gospo-
darczą. Dopiero stwierdzenie, że budowla (lub 
jego część) jest zajęta na prowadzenie działal-
ności gospodarczej uzasadnia zastosowanie 
stawki podatku właściwej dla budowli związa-
nych z działalnością gospodarczą.

UWAGA!

FINANSE SAMORZĄDU
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POWIATY

zakres związania starosty 
decyzją o warunkach zabudowy
Zgodnie z art. 64 w zw. z art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (dalej: ustawa) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy określa  
m.in. rodzaj inwestycji oraz warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania  
terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności  
w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
oraz wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich. Jednocześnie  
stosownie do art. 64 w. zw. z art. 55 decyzja o warunkach zabudowy wiąże  
organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli starostę. 

W praktyce orzeczniczej powstała wątpliwość 
w jakim zakresie organ wydający decyzję 

o pozwoleniu na budowę jest związany ustaleniami za-
wartymi w decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, 
gdy ustalenia te wskazują na możliwość posadowienia 
obiektu budowlanego w granicy działki budowlanej. 
Ustalenia takie wywołują bowiem wątpliwości co do 
zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, 
w tym § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W tym miejscu należy wskazać, że w sprawie 
o ustalenie warunków zabudowy nie bada się dopusz-
czalności inwestycji z punktu widzenia przepisów 
prawa budowlanego. Wprawdzie w toku postępowania 
w sprawie warunków zabudowy organ ma obowiązek 
zbadać zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi, 
o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy, jednakże 
należy do nich zaliczyć przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przyrody, gruntów rolnych i leśnych, 
zabytków, uzdrowisk, przepisy sanitarne, przepisy 
prawa geologicznego i górniczego. Brak jest natomiast 
podstaw prawnych do przyjęcia, że określony w art. 61 
ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. warunek zgodności decyzji o wa-
runkach zabudowy z przepisami odrębnymi obejmuje 
również przepisy określające warunki techniczne, jakie 
powinny spełniać budynki, w tym rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  

Uwzględniając pogląd prezentowany w orzecz-
nictwie sądowoadministracyjnym  należy przyjąć, że 

starosta jest związany decyzją o warunkach zabudowy 
jedynie w zakresie ustalonych w tej decyzji podsta-
wowych parametrów dotyczących zagospodarowania 
terenu. W konsekwencji decyzja o warunkach za-
budowy, która dopuszcza możliwość posadowienia 
budynku w odległości mniejszej niż 3 m od granicy 
działki wiąże organ architektoniczno-budowlany 
jedynie w zakresie, w jakim realizacja inwestycji nie 
doprowadzi do naruszenia ładu przestrzennego dane-
go obszaru. Przyjmuje się, że decyzja o warunkach za-
budowy przesądza jedynie o rodzaju inwestycji, czyli 
takich parametrach, jak  powierzchnia zabudowy czy 
wysokość obiektu budowlanego, który może zostać 
na danym terenie wybudowany. Natomiast właściwy 
organ architektoniczno-budowlany jest zobowiązany 
odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy 
w sytuacji, w której jej wydanie byłoby sprzeczne 
z warunkami technicznymi, nawet wówczas gdy 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji standardem 
zabudowy jest zabudowa na granicy działki (por. 
wyroki NSA z 7 kwietnia 2009 r. II OSK 503/08, z 27 
czerwca 2013 r. II OSK 398/12, z 16 stycznia 2015 r. 
II OSK 227/14).

Paweł Groński
 

ustalanie stron przez 
starostę na podstawie 
operatu wodnoprawnego
Zgodnie z art. 4 ust. 4 i 4a ustawy Prawo wodne starostowie pełnią funkcje orga-
nów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie 
kompetencje organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, nato-
miast odwołania od decyzji starostów realizujących ww. zadania wnosi się do dy-
rektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości 
następuje szczególne korzystanie z wód lub są podejmowane czynności wymagają-
ce pozwolenia wodnoprawnego albo czynności wymagające decyzji starosty. 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, 
do którego dołącza się m.in. operat wodnoprawny.  

Formę i treść operatu wodnoprawnego ustawodawca 
określił w przepisie art. 132 Prawo wodne, zgodnie 
z którym operat sporządza się w formie opisowej 
i graficznej. Podkreślenia wymaga, że część opisowa 
operatu zawiera wyszczególnienie stanu prawnego nie-
ruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
wykonania urządzeń wodnych z podaniem siedzib i ad-
resów ich właścicieli. Dodatkowo z art. 132 ust. 3 pkt 1 
Prawa wodnego wynika obowiązek zawarcia w części 
graficznej operatu wodnoprawnego planu urządzeń 
wodnych i zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych z oznaczeniem nieruchomości wraz 
z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-
-wysokościową terenu. Krąg stron w postępowaniu 
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
określa art. 127 ust. 7 Prawa wodnego. Zgodnie z tym 
przepisem stroną postępowania o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego jest:

 wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwole-
nia wodnoprawnego;

 właściciel wody;
 właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których 

wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego;

 właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdu-
jącego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych;

 władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

 uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 
do wykonania urządzeń wodnych. 

Krąg podmiotów, dysponujących interesem praw-
nym w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego jest ustalony właśnie na podstawie danych 
zawartych w operacie wodnoprawnym, załączonym do 
wniosku o pozwolenie wodnoprawne i stanowiącym 
jego integralną część. Starosta analizując dokumenta-
cję i określając krąg stron w postępowaniu musi zatem 
opierać się na ustaleniach zawartych w operacie, który 
jest przygotowywany przez osobę mającą odpowiednie 
przygotowanie zawodowe i staje się częścią akt admi-
nistracyjnych, na podstawie których wydawane jest 
pozwolenie na budowę. Starosta nie posiada uprawnień 
do podważania ww. ustaleń zawartych w operacie, co 
nie oznacza, że zwalnia go to od możliwości oceny 
całego materiału dowodowego w oparciu o art. 80 
k.p.a. Ważne jednak jest, że ewentualna weryfikacja 
ustaleń wynikających z operatu wodnoprawnego musi 
być poprzedzona konkretnymi argumentami popartymi 
analizą lub ekspertyzami opracowanymi również przez 
osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Nie wystar-

– Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

POWIATY
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POWIATY

czą zatem gołosłowne tezy nie poparte rzeczowymi 
argumentami. Dodatkowo warto w tym kontekście 
zwrócić uwagę na treść art. 133 ust. 1 Prawa wodnego, 
zgodnie z którym w przypadku naruszenia interesów 
osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód 
w regionie wodnym organ właściwy do wydania po-
zwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może 
nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek:

 wykonania ekspertyzy;
 opracowania lub aktualizowania instrukcji gospo-

darowania wodą.

Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie 
może wytaczać na rzecz obywateli powództwa 

o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed 
sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale 
prokuratora w postępowaniu cywilnym. Ponadto 
powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować 
wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełno-
sprawności i stopnia niepełnosprawności do organów 
określonych odrębnymi przepisami. W indywidual-
nych sprawach z zakresu pomocy społecznej należą-
cych do właściwości powiatu decyzje administracyjne 
wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik 
powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracow-
nicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika. 
Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy 
rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek 
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, 
oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej 
i ośrodków interwencji kryzysowej. 

Stosownie do treści art. 103 ust. 1 ustawy kierownik 
powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze 
umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstęp-
nymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na 
rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 
W odniesieniu do tych osób przeprowadza się rodzinny 

starosta zleca 
wywiad środowiskowy
Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej (dalej: ustawa) zadania pomocy 
społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra 
pomocy rodzinie, przy czym zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie  
w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej.

wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji 
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Rodzin-
ny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik 
socjalny. Co istotne niewyrażenie zgody na przepro-
wadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez 
osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomo-
cy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub 
rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 
stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, 
uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzy-
mania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Po-
nadto pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny 
wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub 
rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia 
o dochodach i stanie majątkowym, a odmowa złożenia 
oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie 
przyznania świadczenia.

 Sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu, 
wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzór 
legitymacji pracownika socjalnego określa rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 
2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowisko-
wego (Dz.U. z 2012 r. poz. 712).

Paweł Groński

 

– Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Następnie starosta może na podstawie ww. doku-
mentów odpowiednio zmienić pozwolenie wodno-
prawne ograniczając zakres korzystania z wód bądź 
w zakresie innych obowiązków.

Paweł Groński

specjalistę pracy socjalnej, starszego pracownika 
socjalnego, pracownika socjalnego (załącznik nr 
3, tabela IV, pkt H). Powyższe uwagi wpisują się 
w prezentowany w literaturze pogląd, że odesłanie 
zawarte w art. 123 o.p.s. nie powinno być poddane 
wąskiej interpretacji i odnoszone wyłącznie do praw 
i obowiązków pracowników samorządowych, pozo-
stawiając poza zakresem pozostałe elementy statusu 
pracowniczego osób zatrudnionych w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (por. 
J. Szmit, Pojęcie pracownika samorządowego, „Samo-
rząd Terytorialny” 2011, nr 3, s. 5 i nast.). 

W kwestii zatrudnienia pracowników w samo-
rządowych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, w tym kierowników gminnych ośrod-
ków pomocy społecznej, zastosowanie znajdują 
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zatem nabór na wolne stanowisko powinien od-
bywać się w drodze otwartego konkursu (art. 11 
ust. 1 ustawy). Tym samym nie jest możliwy awans 
pracownika socjalnego na stanowisko kierownika 
ośrodka pomocy społecznej.

– Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1830)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządo-
wych (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398)

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

Aneta Podgajna

awans na kierownika  
ośrodka pomocy społecznej?

Ponieważ jednostki pomocy społecznej funk-
cjonują w formie samorządowych jednostek 

budżetowych, to osoby w nich zatrudnione mieszczą 
się w zakresie pojęcia pracownik samorządowy (je-
dynym wyjątkiem są wychowawcy i inni pracownicy 
pedagogiczni publicznych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 
którzy zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela). 
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (zwanej dalej ustawą) 
jej przepisy stosuje się do pracowników samorządo-
wych zatrudnionych m.in. w gminnych jednostkach 
budżetowych, a do takich właśnie należą gminne 
ośrodki pomocy społecznej.

Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 
123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiąz-
ki pracowników zatrudnionych w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
regulują przepisy o pracownikach samorządowych. 
Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „prawa 
i obowiązki” nie należy odczytywać jako odesłania 
tylko w odniesieniu do tych elementów statusu pra-
cowniczego, lecz jako generalne odesłanie w sprawach 
nieunormowanych. 

Za zaliczeniem pracowników socjalnych do pra-
cowników samorządowych jednoznacznie opowiada 
się także rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników sa-
morządowych. Rozporządzenie do samorządowych 
jednostek organizacyjnych zalicza jednostki orga-
nizacyjne pomocy społecznej, następnie w wykazie 
stanowisk przyporządkowanych do tych jednostek 
wymienia m.in. starszego specjalistę pracy socjalnej-
-koordynatora, starszego specjalistę pracy socjalnej, 

PYTANIE

Czy pracownika ośrodka pomocy społecznej, 
posiadającego ponad trzyletni staż pracy  
w pomocy społecznej oraz specjalizację  
z zakresu organizacji pomocy społecznej,  
można awansować na kierownika tej jednostki? 

Nie jest możliwy awans pracownika 
socjalnego na stanowisko kierownika 
ośrodka pomocy społecznej.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PODSTAWA PRAWNA:

PRAWO PRACY
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czy dyrektor szkoły  
może prowadzić  
działalność gospodarczą?

Nauczyciel, który prowadzi działalność gospodar-
czą może pracować w szkole w pełnym wymiarze 

czasu. 
Prowadzenie działalności gospodarczej przez dy-

rektorów szkół, na zasadzie wyjątku od ogólnej zasady 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jest 
reglamentowane na podstawie art. 1 i art. 2 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne. Dyrektorzy szkół podlegają tej ustawie jako 
kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu te-
rytorialnego (a więc zarówno jednostek budżetowych, 
jaki i zakładów budżetowych).

Zakaz wykonywania działalności gospodarczej 
nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Dyrektorzy szkół w okresie pełnienia funkcji 
kierowniczej nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami, a także zarządzać taką dzia-
łalnością lub być przedstawicielem czy pełno-
mocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

PRAWO PRACY

PYTANIE 2

Czy dyrektor szkoły zwolniony z części zajęć  
z tytułu pełnienia funkcji dyrektora może w godzi-
nach pracy od 8.00 do 16.00 prowadzić dodatko-
we płatne zajęcia z programów sportowych?

Odpowiedź na pytanie jest twierdząca.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

PYTANIE 1

Czy nauczyciel zatrudniony 
na pełny etat w szkole  
w godzinach od 8.00 do 
16.00 może w tym czasie 
prowadzić działalność  
gospodarczą poza szkołą?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Karta Nauczyciela nie zawiera przepisów zabraniających pro-
wadzenia przez nauczycieli działalności gospodarczej. Jedyne 
przeciwwskazanie do prowadzenia jej, to przebywanie nauczy-
ciela na urlopie dla poratowania zdrowia, albowiem – zgodnie 
z art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, w okresie przebywania na 
urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać 
stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. 

Ponadto oprócz wykonywania działalności gospo-
darczej dyrektorzy szkół nie mogą:
 być członkami zarządów, rad nadzorczych lub 

komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 być zatrudnionymi lub wykonywać inne zajęcia 

w spółkach prawa handlowego, które mogłyby 
wywoływać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność;

 być członkami zarządów, rad nadzorczych lub ko-
misji rewizyjnych spółdzielni, wyjątkiem są rady 
nadzorcze spółdzielni mieszkaniowych;

 być członkami zarządów fundacji prowadzących 
działalność gospodarczą;

 posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 
10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 
10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek.

Jeżeli dyrektor szkoły naruszy powyższe zakazy, 
sankcja będzie się wiązać z odwołaniem z funkcji 
kierowniczej z powodu wystąpienia tzw. przypadku 
szczególnie uzasadnionego.

Dyrektor szkoły nie może ukryć, że prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, gdyż zgodnie ustawą z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym lub ustawą z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym jest zobowiązany 
do składania oświadczeń majątkowych.

obliczanie wynagrodzenia  
za godziny nadliczbowe

W podsumowaniu drugiego problemu należy 
przypomnieć, że zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karta 
Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jed-
nostką samorządu terytorialnego, powinien określić 
w drodze regulaminu szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby w takim regulaminie 
został zawarty zapis, że wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe przysługuje jedynie za godziny 
faktycznie zrealizowane. Ponadto należy pamiętać, że 
zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty 
propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału na-
uczycielom dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, musi zaopiniować 
rada pedagogiczna. 

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

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

– Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

– Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu dzia-
łalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 216, 
poz. 1584 z późn. zm.)

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

– Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy 
jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 
o działalności gospodarczej prowadzonej 
przez ich małżonka, wstępnych, zstęp-
nych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta 
wykonywana jest na terenie gminy, w której 
osoba obowiązana do złożenia oświad-
czenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. 
Obowiązani są oni również do złożenia 
oświadczenia o umowach cywilnoprawnych 
zawartych przez ich małżonków, wstęp-
nych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umo-
wy te zawarte zostały z organami gminy, 
jednostkami organizacyjnymi gminy lub 
gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą 
stosunków prawnych, wynikających z ko-
rzystania z powszechnie dostępnych usług 
lub ze stosunków prawnych powstałych na 
warunkach powszechnie obowiązujących.

UWAGA!

PODSTAWA PRAWNA:

PRAWO PRACY
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PRAWO PRACY

zatrudnienie na czas 
określony po raz trzeci

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

PYTANIE

Pracownik w danym zakładzie zatrudniony jest 
na umowę na czas określony do 25 kwietnia 
2016 r. Jest to druga umowa na czas określony, 
która była bezpośrednio podpisana po zakoń-
czeniu pierwszej umowy. Czy w myśl nowelizacji 
Kodeksu pracy bezpośrednio po zakończeniu 
stosunku pracy drugiej umowy można zatrudnić 
pracownika na czas określony po raz trzeci?

W myśl nowelizacji Kodeksu pracy 
bezpośrednio po zakończeniu stosunku 
pracy drugiej umowy możecie Państwo 
zatrudnić pracownika na czas określony 
po raz trzeci.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

22 lutego 2016 r.  weszła w życie nowelizacja 
Kodeksu pracy ważna dla ponad 2 mln osób zatrud-
nionych na umowach o pracę na czas określony. Od 
tego dnia dopiero czwarta umowa staje się umową 
bezterminową. Jednocześnie wprowadzono ograni-
czenie łącznego okresu zatrudnienia na umowach 
terminowych do 33 miesięcy. 

Łącznie z angażem na okres próbny,  
który może poprzedzić m.in. umowę  
na czas określony, można zatrudnić  
pracownika na umowie (umowach)  
terminowych maksymalnie na trzy lata.

UWAGA!

Utrzymano przy tym zasadę, że przedłużenie cza-
su trwania umowy jest równoznaczne z zawarciem 
kolejnej umowy na czas określony. Datę początkową 
umowy wyznacza w tym przypadku dzień, w którym 
pierwotnie umowa miała się rozwiązać.

Ograniczenia w zawieraniu kolejnych umów ter-
minowych nie obejmują umów w celu zastępstwa 
pracownika.

Ograniczeń nie ma również w przypadku zatrud-
niania przy pracach sezonowych oraz dorywczych. 
Usunięto natomiast możliwość zawierania bez limitów 
umów o pracę na zadania realizowane cyklicznie.

W związku z usunięciem z katalogu rodzaju umów 
o pracę umowy na czas wykonywania określonej pracy, 
Kodeks pracy dopuszcza zawieranie bez ograniczeń 
ilościowych i czasowych umów terminowych w celu 
wykonywania pracy na okres kadencji – tj. przez 
czas pełnienia danej funkcji przez pracownika (np. 
urzędnika, członka organu pochodzącego z wyboru).

umowa terminowa  
w bezterminową

Obok tych wyjątków nowe przepisy przewidują 
również ogólne wyłączenie od zasady przekształcenia 
umowy terminowej w bezterminową (w sytuacji przekro-
czenia limitu okresu zatrudnienia lub zawarcia czwartej 
takiej umowy). Zależy to od wskazania w umowie 
o pracę m.in. obiektywnych przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy i notyfikowania takiej umowy okręgowemu 
inspektorowi pracy (pod rygorem nałożenia grzywny 
w stawce od 1000 zł do 30000 zł).

– Ustawa z 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy  
– Kodeks pracy (Dz.U. z 21 sierpnia 2015 r., poz. 1220)

PODSTAWA PRAWNA:

rozwiązywanie umów  
na czas określony

Całkowicie zmieniają się również zasady roz-
wiązywania umów na czas określony. Każdą z nich 
można wypowiedzieć z zachowaniem terminów, które 
dawniej były przewidziane przy wypowiadaniu umów 
bezterminowych.

Wypowiedzenia umowy na czas określony nie 
trzeba przy tym konsultować ze związkami zawodo-
wymi ani uzasadniać przyczyny zwolnienia. Odpada 
zatem konieczność wprowadzania do umów klauzul 
zezwalających na jej wypowiedzenie, a możliwość 
zakończenia współpracy w tym trybie nie jest już 
ograniczona do umów zawartych na dłużej niż sześć 
miesięcy.

bez umowy na czas  
wyKonywania  
określonej Pracy

Jak już wspomniano powyżej, z katalogu umów 
o pracę obecnie zniknęła umowa na czas wykonywa-

nia określonej pracy. Ustawodawca uznał, że umowa 
na czas wykonania określonej pracy w praktyce nie jest 
wykorzystywana i ma marginalne znaczenie. Tego typu 
zatrudnienie teoretycznie mogło znaleźć zastosowanie 
przy pracach sezonowych czy budowlanych albo przy 
zatrudnianiu członków organów (np. spółek kapitało-
wych, spółdzielni), gdzie utrata mandatu wiązała się 
z automatycznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Według intencji ustawodawcy przy tego typu 
zatrudnieniu dla stron wystarczające jest zawarcie 
umowy o pracę na czas określony. W tym celu wpro-
wadzono generalne wyłączenie z limitu czasu i liczby 
umów na czas określony, po przekroczeniu których 
stosunek pracy przekształcał się w zawarty na czas 
nieokreślony.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

PRAWO PRACY
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aaspekty środowiskowe  
w przetargach publicznych

Wbrew powszechnemu przekonaniu zielone  
zamówienia publiczne mogą również zapewnić         
organom publicznym realne i wymierne  
oszczędności finansowe, szczególnie jeśli wziąć 
pod uwagę redukcję kosztów eksploatacji  
produktów, a nie wyłącznie cenę ich nabycia. 

Wspomniane oszczędności 
mogą wynikać ze zmniej-

szenia zużywania przez nabyte 
urządzenia energii elektrycznej lub 
wody, jak również redukcji kosz-
tów zamówionych produktów lub 
usług w całym cyklu ich życia (np. 
ograniczenie kosztów utylizacji 
produktów).

Wprowadzenie do opisu przed-
miotu zamówienia czy kryte-
riów oceny ofert tzw. aspektów 
środowiskowych niesie ze sobą 
szereg wymiernych korzyści dla 
zamawiających. W szczególności 
wskazać należy na ograniczenie lub 
uniknięcie degradacji środowiska 
naturalnego, realizowane m.in. po-
przez redukcję emisji CO2, ochronę 
zasobów naturalnych, zmniejszenie 
ilości substancji szkodliwych emi-
towanych do środowiska, efektyw-
niejsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz przyczynienie się 
do zrównoważonego rozwoju i re-
alizacji celów z zakresu realizacji 
określonej polityki środowiskowej.

określenie ekologicznego 
tytułu zamówienia

Jedną z form wskazania na zielo-
ny charakter udzielanego zamówie-
nia jest określenie ekologicznego 
tytułu zamówienia np.:
 „Zakup i dostawa papieru po-

chodzącego z recyklingu do 
drukarek i kserokopiarek”;

 „Zamówienie na zaprojekto-
wanie budynku efektywnego 
energetycznie”;

 „Zamówienie na ekologiczne 
usługi porządkowe zawierające 
segregację odpadów.

Stosowanie ww. tytułów niesie 
za sobą przesłanie nie tylko dla 
potencjalnych wykonawców, lecz 
także dla społeczności lokalnej oraz 
innych instytucji zamawiających.

Samo określenie przez zamawia-
jącego ekologicznego kryterium 
oceny ofert jest niewystarczające. 
Zamawiający ma dodatkowo za 
zadanie zadbać o jego mierzalność, 

Zamówienia publicZne Zamówienia publicZne...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

określić sposób dokonywanie 
oceny w oparciu o wprowadzone 
kryterium oraz przypisać mu okre-
śloną wagę. 

Rolą zamawiającego w „zaziele-
nianiu” zamówień publicznych jest 
uwzględnienie w opisie przedmiotu 
zamówienia czynników z zakresu 
ochrony środowiska, a w związku 
z tym dobór odpowiednich asorty-
mentów, technik, technologii, pro-
cesów, produktów, towarów i usług. 
Opis przedmiotu zamówienia moż-
na sformułować poprzez odwołanie 
się do norm europejskich, między-
narodowych lub krajowych, które 
dotyczą ekologicznej charaktery-
styki produktów lub usług.

nowelizacja  
Prawa zamówień  
publicznych wspiera  
aspekty środowiskowe

Biorąc pod uwagę ograniczenia 
w stosowaniu kryterium ceny lub 
kosztu jakie wprowadza nowe-

lizacja ustawy Prawo zamówień 
publicznych zamawiający mogą 
spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów uwzględniając znacznie 
śmielej niż dotychczas kryteria 
środowiskowe. 

Wśród ekologicznych kryteriów 
oceny ofert najczęściej wymienia się: 

 zastosowanie najlepszych do-
stępnych technologii w zakresie 
oddziaływania na środowisko,

 koszt eksploatacji, 
 koszty życia produktu, 
 jakość techniczna proponowa-

nych rozwiązań, 
 poziom emisji zanieczyszczeń 

oraz hałasu, 
 zużycie wody przez aparaturę, 
 zużycie energii elektrycznej.  

W przypadku zielonych zamó-
wień w budownictwie kryteria śro-
dowiskowe mogą dotyczyć stoso-
wania wyrobów budowlanych o mi-
nimalnym zapotrzebowaniu energii 
do ich wytworzenia i ewentualnej 

utylizacji, albo produktów, które 
mogą być poddane recyklingowi 
lub są podatne na biodegradację.

Uwzględniając coraz większą 
dostępność technologii pro-eko-
logicznych, zamawiający dzięki 
aktywnemu propagowaniu aspek-
tów środowiskowych w opisie 
przedmiotu zamówienia, kryteriach 
oceny czy warunkach udziału 
w przetargu mogą wybrać profesjo-
nalnych wykonawców, którzy dają 
rękojmię należytego wykonania za-
mówienia dodatkowo pozytywnie 
wpływając na stan środowiska czy 
koszty eksploatacji zamawianych 
produktów, usług czy wybudowa-
nych budynków. 

 

Marek Okniński

Dążąc do wyłonienia wykonawców zamówienia  
publicznego posiadających doświadczenie w stosowaniu 
technologii „pro-środowiskowych” zamawiający 

może wybrać wykonawcę gwarantującego zastosowanie  
oczekiwanych standardów środowiskowych w procesie  
wykonania zamówienia formułując odpowiednie warunki:

posiadania wiedzy i doświadczenia (wymagania dotyczące 
liczby, rodzaju i wartości zrealizowanych przez wykonawcę 
podobnych zielonych zamówień, np. projektowanie budynków 
ekologicznych), 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wymagania 
dotyczące dysponowania przez wykonawcę pracownikami 
posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, np. 
wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, biologiczne),  

dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem tech-
nicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni realizację 
zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.



1

2

3

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

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

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

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

Rolą zamawiającego 
w „zazielenianiu” zamó-
wień publicznych jest 
uwzględnienie w opisie 
przedmiotu zamówienia 
czynników z zakresu 
ochrony środowiska, 
a w związku z tym dobór 
odpowiednich asortymen-
tów, technik, technologii, 
procesów, produktów, 
towarów i usług. 
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K pkarę umowną  
ustala zamawiający

Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie żądania od wy-

konawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego 
na takich warunkach, jakie zostały 
określone w SIWZ. Zamawiający 
może, o ile nie wykracza poza 
unormowanie art. 3531 Kodeksu 
cywilnego, dowolnie sformuło-
wać postanowienia umowne także 
w zakresie kar umownych, zależnie 
od sytuacji faktycznej i swoich 
potrzeb. Jednakże, zgodnie z ogól-
nymi zasadami prawa cywilnego, 
do których w przypadku regulacji 
dotyczących umowy odwołuje się 
ustawa p.z.p., nie można prawa 
podmiotowego nadużywać.

Na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszące  
się do przyszłej umowy jaka zostanie zawarta pomiędzy  
zamawiającym a oferentem, wybranym w wyniku rozstrzygnięcia  
postępowania o zamówienie publiczne, przysługuje wykonawcom 
ubiegającym się o uzyskanie zamówienia wniesienie środków ochrony 
prawnej przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych.

Możliwość ustalenia warunków 
kontraktu można zatem uznać za 
prawo podmiotowe zamawiające-
go, a granice jego działania wiążą 
się z przekroczeniem granic owego 
prawa podmiotowego.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej 
Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 
2012 r. o sygn. akt: KIO 302/12 dla 
rozpoznania odwołania w zakresie 
postanowień umowy, konieczne 
jest dokonanie ustalenia czy poza 
zwiększonym ryzykiem ekono-
micznym wykonawca poprzez 
zapisy wzoru umowy został po-
zbawiony możliwości sporządzenia 
ważnej oferty. 

W wyżej wskazanym wyroku 
Izba oceniła, że przewidywane 
przez odwołującego problemy 
i niedogodności w toku realizacji 
umowy, jak również trudności we 
współpracy z zamawiającym, bę-
dące wynikiem dotychczasowych 
doświadczeń odwołującego, nie 
mogą stanowić wystarczającej pod-
stawy do uwzględnienia zarzutów 
odnoszących się do postanowień 
umowy. O takim naruszeniu mo-
głoby stanowić naruszenie przez 
zamawiającego przepisów ustawy 
p.z.p. lub przepisów ustawy Ko-
deks cywilny na skutek zawarcia 

w umowie określonych postano-
wień przy jednoczesnym wpływie 
tychże naruszeń na możliwość 
sporządzenia przez wykonawcę 
ważnej oferty i tym samym samą 
możliwość udziału w danym po-
stępowaniu. 

Nie należy jednak powyższego 
odnosić do ekonomicznej strony 
świadczenia, w tym jego finanso-
wej rentowności oraz możliwości 
wystąpienia potencjalnego ryzyka. 
Pierwsze stanowią pochodną pro-
wadzenia całokształtu działalności 
wykonawcy jako przedsiębiorcy, te 
drugie zaś mogą zostać wycenione 
i ujęte w cenie ofertowej stano-
wiącej ekwiwalent świadczenia na 
rzecz zamawiającego. Umowa bo-
wiem, stanowiąca w części element 
opisu przedmiotu zamówienia, 
winna pozwalać na identyfikację 
wszystkich wymagań zamawia-
jącego związanych z realizacją 
świadczenia – mających zarówno 
bezpośredni oraz pośredni wpływ 
na wysokość wynagrodzenia wy-
konawcy.

Za przedmiotowo istotne ele-
menty mogące wywierać powyż-
szy wpływ na ważność oferty 
i obiektywną celowość ubiegania 
się o zamówienie należy uznać te 

postanowienia umowy, które odno-
szą się do zakresu przedmiotowego 
świadczenia, w tym sposobu jego 
realizacji, wynagrodzenia oraz ter-
minu. Izba w uzasadnieniu wyroku 
zauważa, że nie jest to oczywiście 
katalog zamknięty, gdyż w określo-
nych sytuacjach wymagana okazać 
się może indywidualna ocena wpły-
wu zaskarżonego postanowienia 
umowy na możliwość ubiegania się 
wykonawcy o zamówienie. 

Zatem jeżeli dodatkowe wy-
magania wynikające z umowy, 
mające znaczenie dla wykonawcy 
ze względu na jego odmienną sytu-
ację prawną i faktyczną, wymagają 
większej staranności w toku jej reali-
zacji i uwzględnienia tych wymagań 
w cenie ofertowej, to nie sposób ich 
powiązać z obiektywnym brakiem 
możliwości udziału w postępowa-
niu, w tym udziałem na zasadach 
zapewniających równe traktowanie 
wykonawców i zapewnienie zasad 
uczciwej konkurencji. Udział taki 
może być nieracjonalny ze wzglę-
dów ekonomicznych, który to interes 
wykonawcy nie jest przedmiotem 
ochrony w ustawie p.z.p.

Stawianie wykonawcom okre-
ślonych wymagań na etapie reali-
zacji umowy, które przekładają 
się jedynie na ich wynagrodzenie 
i zwiększony nakład sił i środków 
na etapie realizacji zamówienia, 
nie ogranicza uczestnikom po-
stępowania możliwości samego 
uczestnictwa w postępowaniu oraz 
złożenia konkurencyjnej oferty. 
Każdy wykonawca mając świado-
mość obowiązków wynikających 
z treści umowy może ocenić, czy 
jest w stanie należycie zrealizować 
zobowiązanie z niej wynikające 
oraz ocenić jakie koszty są z tymi 
wymaganiami związane. Kalkulo-
wanie wynagrodzenia jest bowiem 
wyłączna domeną wykonawcy.

Marek Okniński

partnerstwo 
innowacyjne

Nowy tryb udzielenia 
zamówienia publicznego

Zarówno zamawiający klasyczni jak  
i zamawiający sektorowi, do postępowań 
o udzielenia zamówienia publicznego 
wszczętych po wejściu w życie noweliza-
cji ustawy Prawo zamówień publicznych, 
dostosowującej polskie przepisy  
do wymogów dyrektyw 2014/24/UE oraz 
2014/25/UE, będą mieli możliwość wy-
boru dodatkowego, nowego, trybu udzie-
lenia zamówienia publicznego. Nowym 
trybem udzielenia zamówienia publiczne-
go będzie partnerstwo innowacyjne.

Wprowadzenie do dyrektyw 
UE a w ślad za nimi do 

polskiego systemu zamówień 
publicznych trybu partnerstwa 
innowacyjnego jest przejawem 
realizacji strategii Europa 2020 
na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju. 

Strategia Europa 2020 obej-
muje trzy wzajemnie ze sobą 
powiązane priorytety:
 rozwój inteligentny – rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacji,

 rozwój zrównoważony – 
wspieranie gospodarki efek-
tywniej korzystającej z zaso-
bów, bardziej przyjaznej śro-
dowisku, bardziej konkuren-
cyjnej,

 rozwój sprzyjający włączeniu 
społeczności – wspieranie go-
spodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia, zapewniającej spój-
ność społeczną i terytorialną.

cel Partnerstwa  
innowacyjnego

Tryb partnerstwa innowacyjne-
go został wprowadzony z myślą 
o takich zamawiających,  którzy 
poszukują innowacyjnych rozwią-
zań, i są przekonani, że oferowane 
przez rynek produkty i usługi nie 
są w stanie zaspokoić ich potrzeb. 
Celem ustanowienia partnerstwa  
innowacyjnego jest opracowanie 
innowacyjnego produktu, usługi 
lub robót budowlanych, a następnie 
udzielenie zamówienia na dostawę 

Zamówienia publicZne
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Zamówienia publicZne

Umowa winna zmierzać do 
zabezpieczenia interesów obu 
stron, a kara umowna nie może 
prowadzić do nieuzasadnionego 
wzbogacenia po stronie zama-
wiającego, ponieważ jej celem 
jest dyscyplinowanie stron do 
prawidłowego i terminowego 
wywiązywania się z przyjętych na 
siebie obowiązków umownych.
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innowacyjnego produktu, świad-
czenie  innowacyjnej usługi lub 
wykonanie innowacyjnych robót 
budowlanych, będących wynikiem 
tych prac, pod warunkiem, że odpo-
wiadają one poziomom wydajności 
i maksymalnym  kosztom uzgod-
nionym między zamawiającym 
a partnerami. 

innowacyjny Produkt, 
usługa lub roboty  
budowLanE

Projekt ustawy wprowadza de-
finicję innowacyjnego produktu, 
usługi lub roboty budowlanej, przez 
które należy rozumieć nowy lub 
znacznie udoskonalony produkt, 
usługę lub proces, w tym proces 
produkcji, budowy lub konstruk-
cji, nową metodę marketingową 
lub nową metodę organizacyjną 
w działalności przedsiębiorczej, 
organizowaniu pracy lub relacjach 
zewnętrznych. Zastosowanie try-
bu partnerstwa innowacyjnego 
powinno być poprzedzone grun-
towną analizą możliwości rynku, 
w celu zbadania, czy dostępne na 
rynku rozwiązania będą w stanie 
odpowiedzieć na potrzeby zama-
wiającego, czy też istnieje potrzeba 
stworzenia nowego rozwiązania. Ta 
analiza powinna służyć m.in. temu, 
aby zamawiający nie wszczynał bez 
potrzeby czasochłonnej procedury, 
jeśli odpowiednie rozwiązanie już 
istnieje na rynku  lub istnieją prze-
słanki, aby przyjąć, że w niedługim 
czasie takie rozwiązanie powstanie.

Istotą ustanowienia partnerstwa 
innowacyjnego jest nie tylko opra-
cowanie innowacyjnego produktu, 
usługi czy roboty budowlanej, ale 
również ich zakup bez  konieczności 
przeprowadzania odrębnego postę-
powania o udzielenie zamówienia.  

W ustanowieniu partnerstwa in-
nowacyjnego mamy zatem do czy-
nienia z jedną umową, obejmującą 
zarówno fazę badawczo-rozwojo-
wą, jak i późniejsze wyprodukowa-
nie i  dostarczenie innowacyjnego 
produktu, świadczenie  usługi czy 
ukończenie robót budowlanych.

Procedura udzielenia  
zamówienia w trybie 
parTnErSTwa  
innowacyjnego

Etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
partnerstwa innowacyjnego oparte 
są na procedurze trybu negocjacji 
z ogłoszeniem. Zamawiający nie 
będzie mógł jednak stosować part-
nerstwa innowacyjnego w sposób 
uniemożliwiający, ograniczający 
lub zakłócający konkurencję.

Ustawa Prawo zamówień pu-
blicznych zakłada, że minimalny 
termin składania wniosków o za-
kwalifikowanie do udziału w pro-
wadzonym postępowaniu będzie 
wynosił 30 dni. Zamawiający ma 
możliwość ograniczenia liczby 
wykonawców zaproszonych do 
kolejnego etapu postępowania. 
Obowiązywać w partnerstwie inno-
wacyjnym będzie również zasada, 
że oferty mogą złożyć wyłącznie 
wykonawcy, którzy otrzymali za-
proszenie od zamawiającego.

Przepisy ustawy Prawo zamó-
wień publicznych obligują zama-

wiającego do przyjęcia również 
innych niż cena lub koszt kryteriów 
oceny złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert, z uwagi na 
fakt, że celem ustanowienia partner-
stwa innowacyjnego jest opracowa-
nie innowacyjnego produktu, usługi 
lub robót budowlanych, niedostęp-
nych na rynku, powinny w zasadzie 
koncentrować się przede wszystkim 
na fazie badań i rozwoju, bo to jest 
w stanie na tym etapie postępowania 
określić zamawiający. Mogą one 
dotyczyć np. jakości proponowanych 
projektów i ich wykonalności. 

Rozstrzygnięciem postępowania 
prowadzonego w trybie partnerstwa 
innowacyjnego może być wybór 
jednego lub kilku partnerów z któ-
rymi zamawiający podpisze umo-
wy. Zawarte w wyniku rozstrzy-
gnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego umowy 
partnerstwa powinny w swojej tre-
ści określać między innymi zasady 
dotyczące organizacji partnerstwa, 
poszczególnych jego etapów, ce-
lów do osiągnięcia po każdym 
z nich, zasady  dotyczące możli-
wości zakończenia partnerstwa 
czy zmniejszenia liczby parterów 
na poszczególnych etapach oraz 
warunki, na jakich produkcja i do-
stawa produktu, wykonanie  usługi 
lub realizacja roboty budowlanej 
będących wynikiem partnerstwa 
zostanie powierzona jednemu lub 
kilku spośród  partnerów.

Marek Okniński 

Zarówno w doktrynie,  jak 
i w orzecznictwie nie wyróżnia 

się wprost składnika niematerial-
nego przedsiębiorstwa w postaci 
wiedzy i doświadczenia. Pojęcie 
niedookreślone „wiedza” obejmuje 
zarówno „know-how”, jak i tajem-
nice przedsiębiorstwa. Natomiast 
przez pojęcie „doświadczenia” 
należy rozumieć umiejętności na-
byte w ramach zrealizowanego już 
świadczenia usług, dostaw lub robót 
budowlanych na bazie przedsiębior-
stwa w znaczeniu przedmiotowym, 
które w odniesieniu do zamówień 
publicznych pokrywają się z przed-
miotem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.

doświadczenie  
przedsiębiorstwa  
można kupić
Zgodnie z art. 552 k.c. czynność prawna mająca za 
przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co 
wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego 
wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów 
szczególnych. Z przepisu tego wynika, iż przedsiębior-
stwo jako pewien zespół środków produkcji może stano-
wić samodzielny przedmiot obrotu prawnego.

W przypadku zbycia przedsię-
biorstwa w znaczeniu przedmio-
towym nabywca przedsiębiorstwa 
może posługiwać się w toku postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego referencjami wystawio-
nymi na zbywcę przedsiębiorstwa. 

W tym celu wykonawca (bę-
dący nabywcą przedsiębiorstwa) 
powinien przedstawić dokumenty 
wskazujące na nabycie określonego 
przedsiębiorstwa, z którego działal-
nością związane jest doświadcze-
nie, na które powołuje się w toku 
postępowania.

Co istotne, stosownie do treści 
przepisu art. 522 k.c. czynność 
prawna mająca za przedmiot przed-

siębiorstwo nie musi in extenso 
wskazywać składników przedsię-
biorstwa. Jeżeli nie zawiera wyłą-
czeń, obejmuje ona wszystkie skład-
niki podstawowe przedsiębiorstwa, 
tzn. takie, które warunkują dalszą 
jego działalność. Zbywając przed-
siębiorstwo należy domniemywać, 
że przedmiotem zbycia są wszystkie 
składniki łącznie z doświadczeniem 
i wiedzą. (patrz: wyrok Krajowej 
Izby Odwoławczej z dnia 4 czerwca 
2008 r. KIO/UZP 495/08).

Marek Okniński

Zamówienia publicZne ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEFINICJA

Zamówienia publicZne

W przypadku zbycia 
przedsiębiorstwa w zna-
czeniu przedmiotowym 
nabywca przedsiębior-
stwa może posługiwać 
się w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego referencjami 
wystawionymi na zbywcę 
przedsiębiorstwa. 

WARTO WIEDZIEć

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

Istotą ustanowienia partnerstwa innowacyjnego 
jest nie tylko opracowanie innowacyjnego produk-
tu, usługi czy roboty budowlanej, ale również ich 
zakup bez  konieczności przeprowadzania odręb-
nego postępowania o udzielenie zamówienia.

WARTO WIEDZIEć
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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 – cz. 7
WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE LEGITYMACJI SłUŻBOWEJ

SAVOIR VIVRE W URZĘDZIE
WZORY

ZARZĄDZENIE NR .................................................
WÓJTA GMINY .....................................................
z dnia  ...................................................................

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy  ..............................................

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 
ze zm.) i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się legitymację służbową pracowników Urzędu Gminy  ................, które  wystawia Wójt Gminy.
2. Legitymacja służbowa stanowi podstawę do dokonywania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 

79 i 79 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r poz.672  
z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach szczególnych.

3. Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik zobowiązany jest nie-
zwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy ..........................................

§ 3.

Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku zmiany nazwiska lub stanowiska służbowego oraz  
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 4.

Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:
– ustania stosunku pracy,
– otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc lub urlopu wychowawczego,
– zawieszenia w czynnościach służbowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Duże emocje, często przekładają się na krzyk, zarzuty kierowane w bardzo spersonalizowany sposób, a czasami wręcz na nie-
wyszukane epitety, które z pewnością nie są ani miłe, ani dopuszczalne. Nie ma jednej procedury, która pomoże nam poradzić sobie 
z agresywnym klientem, ale jest kilka sposobów, które należy wziąć pod uwagę w takich sytuacjach. 

Po pierwsze, kiedy widzimy, że do pokoju wchodzi bardzo zdenerwowany klient, warto przyjąć go w sposób zdecydowany, 
ale bardzo przyjazny – „Witam pana, zapraszam, w czym mogę panu pomóc?”. Wielu urzędników doświadczyło sytuacji, w której 
profesjonalizm i przyjazność na samym starcie kontaktu z agresywnym klientem rozładowywało atmosferę. To działa szczególnie 
na tych, którzy wyobrażają sobie każdy urząd, jako zbiorowisko niekompetentnych urzędników, którym zależy głównie na utrud-
nianiu życia obywatelom. 

Warto pamiętać, że często agresja klienta wynika z przekonania, że nikt go w urzędzie nie rozumie i nie chce mu pomóc. 
Dlatego też, lepszym pomysłem niż przywoływanie od razu do porządku może się okazać wyrażenie zrozumienia: „Rozumiem, że 
może być pan zdenerwowany, niemniej postaram się pomóc panu w rozwiązaniu tego problemu”. Przyznanie klientowi prawa do 
zdenerwowania, szczególnie kiedy nie przeradza się ono w atak na nas, bardzo często może złagodzić jego nerwy. 

Czasami agresywnego rozmówcę można „przeczekać”. Po kilku minutach na ogół emocje opadają i następuje przejście do 
rzeczowej dyskusji. Z pewnością jednak nie można dać wyprowadzić się z równowagi i zareagować agresją na agresję. Urzędnik, 
który odpowie agresją jest na straconej pozycji. Niestety on tu jest profesjonalistą i to ona ma obniżyć poziom negatywnych emocji, 
a nie je zwiększać i to choćby nie wiem jak klient go prowokował. I pamiętajmy, że nie chodzi tylko o powstrzymanie się od krzyku. 
Sarkazm to także agresja, która wywołuje takie same skutki. 

W niektórych przypadkach można zapytać zdenerwowanego klienta, który ma do nas pretensje, o to, co jego zdaniem powinniśmy 
robić lepiej lub inaczej i się do tego odnieść. 

Agresywnych rozmówców często możemy także obezwładniać posługując się tzw. komunikatem otwartym. Polega to na 
zakomunikowaniu wprost naszych odczuć związanych z tym co słyszymy od klienta tzn. tego, że jest nam przykro ponieważ ocena 
naszej pracy dokonywana przez klienta jest w naszej ocenie niesprawiedliwa. Większość ludzi nie lubi sprawiać innym przykrość, 
a chwilowe zdenerwowanie, które bardzo często jest sprowokowana przez urząd, nie zmienia tej zasady. Dlatego, jeśli urzędnik nie 
będzie „dolewał oliwy do ognia” i dobrze poprowadzi rozmowę klient często przeprasza na koniec za swoje zachowanie.

Nie jest jednak tak, że urzędnik może być bezkarnie obrażany w sytuacji kiedy stara się klientowi pomóc i rozwiązać jego pro-
blem. Zasada trzech ostrzeżeń, daje urzędnikowi, w skrajnych przypadkach, prawo do zerwania rozmowy z klientem. Dotyczy to 
zarówno rozmów bezpośrednich, jak i rozmów przez telefon. Jeśli klient zaczyna na ciebie krzyczeć, poproś go, żeby tego nie robił. 
Powiedz mu o swoich intencjach i poproś o powrót i koncentrację na sprawie z którą klient przyszedł: „Proszę pana, jestem tu po 
to, żeby panu pomóc, dlatego proszę nie krzyczeć. Skupmy się na pana sprawie, bo dzięki temu będziemy mogli jak najszybciej ją 
załatwić. Proszę mi powiedzieć, co się stało?”.

Drugim krokiem, jeśli klient nadal krzyczy i nie reaguje na nasze prośby, jest postawienie granicy dla jego zachowań oraz 
przedstawienie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby obsługa była kontynuowana: „Proszę pana, nie zgadzam się na takie 
traktowanie i jeśli mamy załatwić te sprawę to proszę przestać na mnie krzyczeć”.

Jeśli klient nadal nic sobie nie robi z naszych próśb, ostatnie ostrzeżenie polega na zapowiedzeniu sankcji, jeśli nadal nic się nie 
zmieni w jego zachowaniu: „Prosiłem pana już dwukrotnie o to, żeby przestał pan na mnie krzyczeć. Niestety, jeśli pan tego nie 
zrobi, będę musiał przerwać naszą rozmowę”. Jeżeli mimo zapowiedzi sankcji nic się nie zmienia, to zarówno podczas rozmowy 
bezpośredniej, jak i rozmowy telefonicznej, możesz wykonać sankcję, informując rozmówcę: „Ponieważ mimo moich ostrzeżeń 
nadal pan na mnie krzyczy i obraża mnie, jestem zmuszony przerwać naszą rozmowę. Przykro mi. Do widzenia.”

Oczywiście w wyniku zastosowania zasady trzech ostrzeżeń, niezadowolony klient pobiegnie ze skargą do naszego przełożonego 
lub złoży ją w formie pisemnej. Dlatego też, żeby zastosować tę metodę, po pierwsze powinieneś podczas całej rozmowy zachowy-
wać się w pełni profesjonalnie  i rzeczywiście chcieć uspokoić klienta i załatwić jego sprawę. Po drugie, dobrze kiedy cała sytuacja 
odbywa się w obecności świadków, którzy będą mogli potwierdzić twoje profesjonalne zachowanie i wykonanie trzech kroków 
zanim zerwałeś rozmowę. Po trzecie, dobrze kiedy taka potencjalna sytuacja jest przedyskutowana z przełożonym, który powinien 
zaakceptować prawo urzędnika do opisanego zachowania. Profesjonalny urzędnik nie może być bowiem bezbronny.

Agresor jest najczęściej wymienianym przez urzędników typem trudnego klienta. Charakteryzuje go wysoki 
poziom zdenerwowania i agresji kierowanej w stronę obsługujących go urzędników. Jak zareagować?

http://www.hancewicz.pl
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