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Słowo wstępne

Podmiotowość i samodzielność samorządu terytorialnego wyrażona
w Konstytucji RP oraz skonkretyzowana w ustawach samorządowych posiada znaczenie ustrojowe dla określenia jego pozycji w państwie i w prawie. Samorząd terytorialny jest kluczową zasadą organizacji administracji
publicznej w Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i samorządy województw, są podmiotami wyposażonymi w prawa
i obowiązki oraz podmiotami wykonującymi zadania publiczne. Można je
określić jako samodzielne, na mocy prawa utworzone, korporacje lokalnego
społeczeństwa, o własnej wewnętrznej organizacji, wyposażone w przymiot
osobowości prawnej, podlegające w określonym prawem zakresie nadzorowi
ze strony państwa.
Inspiracją niniejszej publikacji była zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP we współpracy
z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
konferencja naukowa pt. „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”. Odbycie tej konferencji w Senacie, w miejscu, gdzie urodziła się inicjatywa ustawodawcza powołująca samorząd terytorialny, ma szczególną
wymowę.
Monografia zatytułowana Funkcjonowanie samorządu terytorialnego –
uwarunkowania prawne i społeczne jest zbiorem artykułów, w których zostały
zaprezentowane badania i poglądy naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Można
wskazać kilka powodów przemawiających za tym, iż podjęcie się zbadania
problematyki samorządu terytorialnego jest zasadne.
Pierwszym powodem badawczym jest kwestia dotycząca stosunków
cywilnoprawnych. W  taki sposób ujęty problem badawczy podlega rozważaniu i należy odpowiedzieć na wątpliwość dotyczącą tego, na ile osobą
prawną i tak różną konstrukcyjnie od innych osób prawnych oraz w przedmiocie funkcji i sposobów realizacji podmiotowości cywilnoprawnej jest
prawnie personifikowana jednostka samorządu terytorialnego. Poza tym
należy wyjaśnić kwestię zarówno zakresu zdolności prawnej, jak i zakresu
określającego regułę uczestnictwa w obrocie prawnym podmiotów prawa
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cywilnego, czyli w zakresie autonomii woli jednostek samorządu terytorialnego jako osób prawnych. Ustalenia tak określonego problemu badawczego
mogą mieć istotne znaczenie praktyczne jako porządkujące zasady działania
jednostek samorządu terytorialnego w roli odrębnych podmiotów stosunków
cywilnoprawnych.
Drugim powodem badawczym jest analiza problematyki podmiotowości jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie prawa publicznego,
zwłaszcza powiązań pojęciowych i związków o charakterze konstrukcyjnym,
między gminami, powiatami i samorządem województw, a ich podmiotowością publicznoprawną. Chodzi o wyjaśnienie, czy jednostki samorządu
terytorialnego, niezależnie od tego, że są osobami prawnymi, wykonują
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, czy
też oprócz praw własności i innych praw majątkowych, również w zakresie
zadań publicznych, wykonując władztwo administracyjne, czynią to w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność, jako osoby prawne.
Trzecim powodem badawczym jest kwestia przenikania w działalności
podmiotów administracji publicznej sfer imperium i dominium. Z obszaru
legislacji należy omówić zdiagnozowaną w literaturze prawniczej konwergencję metod regulacji prywatnoprawnej i publicznoprawnej, która upoważnia
do teoretycznego opracowania problemu osobowości prawnej jednostek
samorządu terytorialnego, który jest problemem teoretycznym interdyscyplinarnym z dziedziny nauki prawa administracyjnego i nauki prawa cywilnego. Dlatego też istotną kwestią jest uporządkowanie konstrukcji statusu
podmiotowego i metod działania jednostek samorządu terytorialnego jako
osób prawnych. Zatem z racji złożoności problemu należy docenić interdyscyplinarne spojrzenie na administrację publiczną i potrzebę dalszych badań
naukowych.
Monografia Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania
prawne i społeczne zawiera wypowiedzi pracowników naukowych oraz
osób zajmujących się problematyką jednostek samorządu terytorialnego,
tabele oraz wykresy ilustrujące poszczególne rozważania, służące większej
przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyjętych w prawie
samorządu terytorialnego i ułatwiających ich zrozumienie. Zamierzeniem
Autorów było przygotowanie publikacji przedstawiającej podstawowe zagadnienia odnoszące się do problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Rozważania zawarte w monografii Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne są wyrazem indywidualnych
poglądów Autorów poświęconych jednostkom samorządu terytorialnego.
6

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza monografia stanie się użyteczną
pomocą dla studentów wyższych uczelni, szczególnie dla kierunków takich
jak prawo, administracja, bezpieczeństwo, politologia, zarządzanie, jak również dla osób interesujących się jednostkami samorządu terytorialnego bądź
czynnie uczestniczących w polskim życiu publicznym.

Prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska
Dr Piotr Benedykt Zientarski

Przedmowa

Wybitny prawnik prof. Michał Kulesza stwierdził, że: „Współcześnie działalność administracji publicznej – zwłaszcza samorządu terytorialnego – bardzo
daleko wykracza poza klasyczną sferę porządkowo-reglamentacyjną (imperium), koncentrując się szeroko na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społecznych i zarządzaniu rozwojem, co w znacznym stopniu polega na stosowaniu
działań niewładczych, z wykorzystaniem majątku publicznego (dominium).
Determinacja prawna działań administracji jest wtedy znacznie luźniejsza,
nie jest zatem wymagana szczegółowa podstawa prawna. Status ustrojowy
samorządu oparty jest na jego odrębnej od państwa podmiotowości w prawie publicznym, co gwarantuje mu samodzielność w podejmowaniu zadań
publicznych, również tych, które są ujęte w prawie pozytywnym pod postacią
klauzuli generalnej”1 .
Model samorządu terytorialnego w Polsce, w kraju przechodzącym przebudowę mechanizmów państwowych, jest odbiciem rozwiązań jego twórców, czyli
prof. Michała Kuleszy, prof. Jerzego Regulskiego, b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia oraz miejscowej tradycji i kultury, jak również sytuacji
gospodarczej, politycznej i warunków geograficznych. W Polsce, podobnie jak
w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, stworzony został system
samorządu terytorialnego odpowiadający standardom zachodnioeuropejskiego
państwa prawa. Samorząd terytorialny to nie tylko sposób sprawowania władzy
publicznej i organizowania lokalnej działalności administracyjnej. Z pewnością jest
to instytucja prawnoustrojowa, która umożliwia realizację grupowego interesu
publicznego. Ponadto stanowi wartość kultury politycznej Zachodu osadzoną
w ideach jego cywilizacji, szczególnie w idei wolności i pluralizmu społecznego.
Tego typu założenie doprowadza do postawienia pytania, a mianowicie: jakie
są sposoby wykonywania tej administracji? Poza tym, biorąc pod uwagę sformułowanie przedstawione przez prof. Michała Kuleszę, nasuwa się następne pytanie: czy jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje prawa i obowiązki
z dziedziny dominium, czy też realizuje prawa i obowiązki z dziedziny imperium?
M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych
administratywistów, „Samorząd Terytorialny” (2009), nr 12, s. 7.
1
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Ustalenie istoty prawnej jednostek samorządu terytorialnego zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów prawa cywilnego, konstytucyjnego oraz
administracyjnego, w tym zwłaszcza prawa samorządu terytorialnego.
Badania przedstawione w publikacji zatytułowanej Funkcjonowanie samorządu
terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne dotyczą normatywnych konstrukcji i instytucji prawnych, ale również wydanych na ich podstawie sądowych
orzeczeń. Wobec tego, posługując się metodą dogmatyczną, można postawić
pytanie: quid iuris?
Oprócz tekstów Konstytucji RP i ustaw ogromne znaczenie posiada bogata
literatura prawnicza oraz orzecznictwo sądowe, szczególnie orzecznictwo
sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
Status podmiotowy jednostek samorządu terytorialnego sprawia, że podstawowym czynnikiem posiadającym znaczenie w funkcjonowaniu gmin, powiatów i samorządów województw posiada orzecznictwo sądowe. Rozważania
na temat jednostek samorządu terytorialnego będą prowadzone nie tylko na
gruncie interpretacji obowiązującego prawa i na podstawie dorobku doktryny
prawniczej, ale również w określonym kontekście historycznym, z którego wynika hipoteza, bowiem istota samorządu terytorialnego zdeterminowana jest
funkcją w procesie reform politycznych i ustrojowych państwa i administracji
publicznej.
Celem publikacji Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne jest przedstawienie istoty współczesnego samorządu
terytorialnego jako instytucji prawnej. Można zatem powiedzieć, iż samorząd
terytorialny polega na wykonywaniu administracji publicznej przez prawnie
upodmiotowioną grupę społeczną, a tym samym polega na decentralizacji tej
administracji. Jednostki samorządu terytorialnego są powołane przez prawo
do wykonywania zadań publicznych poprzez sprawowanie władztwa administracyjnego przez odrębne od państwa podmioty prawne, które z kolei w swej
działalności są samodzielne, chociaż podlegają w określonym zakresie nadzorowi
państwowemu. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego oznacza
jego ustawowe kompetencje, właściwości, obowiązki i uprawnienia. Służą one
do realizacji zadań o charakterze lokalnym i regionalnym. Wspólnota samorządowa w postaci organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego wykonuje
administrację publiczną poprzez wyłonione przez siebie organy i to we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność.
W sensie politycznym jednostki samorządu terytorialnego są sposobem
upodmiotowienia lokalnego społeczeństwa (w gminie i powiecie) oraz regionalnego (w województwie). Samorząd terytorialny i jego pozycja ustrojowa
stanowią wyraz idei udziału obywateli w rozwiązywaniu problemów i potrzeb
10

życia zbiorowego społeczności lokalnej. Funkcjami samorządu terytorialnego
są demokratyzacja, decentralizacja oraz subsydiaryzowanie państwa i władzy
państwowej, jak również dążenie do poprawy jakości życia jednostek i ich zbiorowości. Nie ulega zatem wątpliwości, iż samorząd terytorialny to szkoła demokracji i polityki. Postrzegany może być także jako otwarcie społecznościom
lokalnym drogi do uczestniczenia w sprawowaniu władzy. Poza tym samorząd
terytorialny umożliwia budowanie państwa od dołu do góry, natomiast gmina
jest podstawową częścią całej publicznej administracji.

Prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska
Dr Piotr Benedykt Zientarski

Prof. ndzw. dr hab. Anna Gołębiowska
Dr Piotr Benedykt Zientarski
Mgr Ewa Stępień

Rozdział I.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
a samorząd terytorialny
1. Wprowadzenie
Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Początki widoczne są
już za czasów pierwszych Piastów, w których istniały wiece pełniące funkcje
doradcze i sądownicze. Jednakże rozwój samorządu terytorialnego nastąpił
w okresie monarchii stanowej. W Konstytucji 3 maja zostało włączone Prawo
o miastach, w których zawarte były postulaty, iż obywatele miasta mogą wybierać
i być wybierani do wszystkich urzędów miejskich. Jako przejaw wolności miasta
uznawano również wybieranie własnego magistratu, mianowanie burmistrzów,
wójtów oraz innych urzędników. W okresie zaborów rola, jaką pełnił samorząd
terytorialny, była różna w zależności od obszaru. W zaborze rosyjskim samorząd
był jedyną publiczno -prawną instytucją, w której naród pozbawiony państwowości mógł sam decydować o istotnych dla niego sprawach. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, w Konstytucji z 17 marca 1921 r. samorząd uznawany był
za podstawową formę organizacji wewnętrznego życia państwowego, w tym
za jedno z najważniejszych mechanizmów zarządu państwem1. Samorząd był
Prof. nadzw. dr hab. Anna Gołębiowska – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
Dr Piotr Benedykt Zientarski – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP.
Mgr Ewa Stępień – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
1
A. Gołębiowska, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:]
Cogitatus (2009), nr 7, Warszawa 2009, s. 53 – 68; Należy podkreślić, że reaktywacja samorządu
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wyrazem swobód obywatelskich oraz wolności zawiązywania stowarzyszeń
i związków. Rozkwit samorządu terytorialnego został zakończony wraz z Konstytucją z 23 kwietnia 1935 r., w której rola samorządu została ograniczona jedynie
do zadań miejscowych. Całkowity zanik istnienia samorządu terytorialnego,
w wyniku zmian polityczno-społecznych nastąpił po drugiej wojnie światowej.
Przywrócenia samorządności terytorialnej dokonano w wyniku obrad Okrągłego
Stołu, co zaowocowało jego ustanowieniem i zagwarantowaniem w Konstytucji
RP z 1997 r.2.
Proces europeizacji prawa administracyjnego i administracji publicznej w Polsce miał wpływ na przepisy prawa zawarte w ustawach samorządowych oraz
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku3. Dzięki przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej w 2004 roku widoczne różnice między naszym krajem a zachodnią Europą zaczęły się zacierać. Poza tym określenie Europejskiej Przestrzeni
Administracyjnej, jako modelu administracji publicznej zmierzającego do podobnych lub wspólnych rozwiązań administracyjnych, miało wpływ na rozwój
instytucji administracyjnych, jej struktur organizacyjnych oraz na zachowanie
się urzędników i ich stosunek do klientów administracji. Proces europeizacji
odnosi się do prawa administracyjnego: ustrojowego, materialnego i procesowego. W wielu dziedzinach proces ten determinuje zmiany idące w kierunku ich
rozbudowywania i tym samym wymaga współpracy międzynarodowej4. Dlatego
też struktura organizacyjna tej administracji i stosowane przez nią zasady i procedury mają zapewnić efektywność realizowania zadań wynikających z norm
prawa materialnego europejskiego, a więc zapewnić zdolność wykonywania
przez administrację tych zadań5.
na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku była słusznym i koniecznym działaniem
dla dalszego tworzenia demokratycznego państwa prawnego. Podstaw organizacji procesu prawotwórczego dotyczącego stanowienia prawa miejscowego i jego uprawnień należy dopatrywać
w okresie oświeconego absolutyzmu, a w Polsce w okresie, kiedy państwa zaborcze, czyli Austria,
Rosja i Prusy realizowały swoją politykę kolonialną wyrugowania ze świadomości społecznej tej
formy decydowania o swoich sprawach przez wspólnoty lokalne, jaką jest działalność prawotwórcza
realizowana za pomocą swoich organów pochodzących z wyborów.
2
A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Administracja publiczna – uwarunkowania prawne,
organizacyjne i społeczne, (red.) A. Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
2015, s. 15 – 32.
3
A. Gołębiowska, Local government in the Constitution of Republic of Poland of 1997, [w:] Ius
Novum 2 (2015), s. 25 – 43.
4
A. Gołębiowska, Europeanization of administrative law and public adminstration i Poland, [w:]
Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, (red.) I. Kłóska, Bielsko-Biała 2015, s. 11 – 37.
5
A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne aspekty samorządu powiatowego i jego
koncepcje prawno-organizacyjne, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej
1989 r., (red.) A. Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 59 – 81.
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2. Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej
Samorząd terytorialny stanowi podstawę systemu demokratycznego państwa6. Jego istotnym celem jest zarządzanie sprawami lokalnymi. Wynika to
z celów społeczeństwa obywatelskiego, bowiem zakłada ono wspólną realizację
oraz obronę potrzeb społeczeństwa. Samorząd terytorialny stanowi wspólnotę
mieszkańców danego regionu państwa, przy czym wspólnota ta pozostaje wyróżniona ze względu na wspólną świadomość, a także na wspólny los, a tym bardziej
wspólne cele. Oznacza to, że rozwój samorządu terytorialnego ma umożliwić
społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy bezpośrednio i pośrednio. Tym samym ma doprowadzić do tego, aby władza zaspokajała bieżące
potrzeby mieszkańców, jak również stwarzała odpowiednie warunki dla rozwoju
społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a tym bardziej cywilizacyjnego7.
Współcześnie istnienie samorządu terytorialnego stanowi istotną cechę ustroju władzy lokalnej państw demokratycznych. W polskim systemie prawnym
regulacje dotyczące samorządu terytorialnego mogły pojawić się dopiero po
wprowadzeniu odpowiednich przesłanek w ustawie zasadniczej. Instytucja samorządu terytorialnego po II wojnie światowej i po wielu latach funkcjonowania rad
narodowych została przywrócona na szczeblu gminnym nowelą konstytucyjną
z dnia 8 marca 1990 roku, później zaś Małą Konstytucją z 1992 roku, które w tamtym czasie dały początek ustawowym regulacjom ustroju samorządowego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku8 szerzej uregulowała
kwestie istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, odnosząc się ogólnie do
A. Gołębiowska, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego..., s. 59-61; Analizując aspekty
historyczne powstawania samorządu terytorialnego, należy podkreślić, że obecnie samorząd terytorialny tworzony jest z mocy prawa i samodzielnie realizuje działania wynikające z potrzeb jego
mieszkańców. Samorząd terytorialny to posiadająca osobowość prawną korporacja społeczności
lokalnej zamieszkałej na określonym terenie, która ma prawo do zarządzania sprawami publicznymi
o znaczeniu lokalnym na własną odpowiedzialność i działa we własnym interesie. Oznacza to, iż
idea współczesnego samorządu terytorialnego wyraża istotę państwa demokratycznego, przyczyniając się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialności mieszkańców
za „swoje ojczyzny”. Z tego względu istnienie samorządu terytorialnego pozytywnie wpływa na
społeczności lokalne, którym zostaje przekazana realna możliwość zarządzania swoimi sprawami.
Kwestie rozeznania potrzeb społeczności lokalnych czy też ustalania ich hierarchii oraz możliwości
zaspokojenia zostają przekazane obywatelom, co z kolei doprowadza do wyłonienia się liderów
społecznych, którzy przyjmują odpowiedzialność za wspólnotę samorządową.
7
J. Regulski, Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, Szczecin 2007, s. 10 – 1; Autor podkreślił, że „Reformowanie państwa nie jest prostym zabiegiem legislacyjnym, wymaga wielu równoległych działań o bardzo zróżnicowanym charakterze. Trzeba przebudować instytucje, rozdzielać
mienie, kształcić ludzi, a przede wszystkim budować zaufanie i poparcie społeczne”.
8
Dz. U. 1997r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
6
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jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem konieczności powstania
gminy jako podstawowego szczebla ustroju samorządowego.
W Polsce, jak w większości krajów demokratycznych, system władzy lokalnej oparto na zasadzie dualizmu, co oznacza, że część zadań lokalnych wykonuje bezpośrednio administracja rządowa podporządkowana ministrom, zaś
pozostałe zadania wykonuje samorząd terytorialny reprezentujący interesy
wspólnoty lokalnej. Zgodnie z obowiązującym podziałem terytorialnym wyróżniamy gminę, powiat i województwo, jednakże dwa pozostałe szczeble nie są
wymienione wprost w Konstytucji RP9. Przepis art. 1 Konstytucji RP stwierdza, że:
„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Z tego
względu samorząd terytorialny nie ma i nie może mieć własnych suwerennych
zadań, a zatem wykonuje zadania publiczne, które wynikają zarówno z przepisów
konstytucyjnych, jak i ustaw, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
W związku z tym warto w tym miejscu przedstawić pogląd wyrażony przez
Trybunał Konstytucyjny, który istotę samorządu terytorialnego upatruje w tym,
że pewne dziedziny spraw, wydzielonych z zakresu władzy państwa, powierza
się właśnie wspólnotom samorządowym do samodzielnego rozwiązywania10.
W Konstytucji RP samorządowi terytorialnemu został poświęcony cały rozdział VII (art. 163 – 172), zatytułowany: Samorząd terytorialny. Ustawodawca
zastrzegł, iż samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych11. Za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego została uznana gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych
jednostek samorządu terytorialnego12. Zapisano, iż samodzielność jednostek
samorządu terytorialnego podlega ochronie13. Konstytucja RP stanowi, iż jed9
Jednocześnie należy podkreślić, że do zadań publicznych samorządu terytorialnego, które
przekazało mu państwo, należą przede wszystkim zadania dotyczące oświaty, służby zdrowia,
opieki społecznej, finansów lokalnych, ochrony środowiska, zapewnienia porządku publicznego.
Ich realizacja odbywa się na rzecz społeczności lokalnej i przy jej udziale. Zadania te są zadaniami
własnymi samorządu terytorialnego, realizowanymi samodzielnie i we własnym imieniu. Wobec
tego można wskazać następujące cechy samorządu terytorialnego: prawo do zarządzania sprawami
jest zagwarantowane w przepisach prawa; członkiem samorządu jest się z mocy prawa (z mocy
ustawy), a nie z mocy dobrowolnie złożonego oświadczenia woli; samorząd wykonuje zadania
publiczne; wkraczanie państwa w działalność samorządu może nastąpić tylko w formie nadzoru
przez organy i środki nadzoru określone w ustawie.
10
Postanowienie TK z dnia 30 listopada 1999 r. (Ts 104/99, OTK 2000, nr 2, poz. 21).
11
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 18 – 27; Art. 163 Konstytucji RP.
12
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 61 – 68; Art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP.
13
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej na przykładzie samorządu gminnego. Zarys problematyki, Opere et Studio pro Oeconomia No 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
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nostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną, przysługuje im
prawo własności i inne prawa majątkowe14. Zadania gminy zostały podzielone na
zadania własne i zlecone. Za zadania własne uznano zadania publiczne służące
zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę
samorządu terytorialnego15. Za zadania zlecone uważa się inne zadanie publiczne
wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, które są zlecone przez
ustawę i wynikają z uzasadnionych potrzeb państwa16. Z powyższego wynika,
iż są to zadania obligatoryjne. W zakresie finansów ustawodawca pozostawił
pewną swobodę jednostkom samorządu terytorialnego17. Przejawia się to w zapewnieniu tym jednostkom udziału w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań.
Konstytucja RP określa, iż dochodami jednostek samorządowych są ich dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Ustawodawca potwierdził i jednocześnie zagwarantował jednostkom samorządu
terytorialnego prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie18. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują
swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, nie
zastrzegając przy tym nazw tych organów19. Wybory do organów stanowiących
są czteroprzymiotnikowe: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
W  Konstytucji RP została przedstawiona także instytucja referendum lokalnego20. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować o sprawach
dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Wynika z tego, iż instytucja ta
jest fakultatywna, w przeciwieństwie do formy, która jest obligatoryjna, w przypadku odwołania pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu
terytorialnego.
Konstytucja RP wspomina także o nadzorze nad działalnością samorządu terytorialnego21. Nadzór ten sprawowany jest na podstawie kryterium legalności
Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, Warszawa 2009, s. 74 – 82; Art. 165 ust. 2
Konstytucji RP.
14
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 34 – 39; Art. 165 ust. 1 Konstytucji RP.
15
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 29 – 34; Art. 166 ust. 1 Konstytucji RP.
16
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 73 – 76; Art. 166 ust. 2 Konstytucji RP.
17
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 37 – 39; Art. 167 Konstytucji RP.
18
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 19 – 22; Art. 168 Konstytucji RP.
19
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej..., s. 74 – 79; Art. 169 Konstytucji RP.
20
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 23 – 29; Art. 170 Konstytucji RP.
21
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne…, s. 75 – 58; Art. 171 Konstytucji RP.
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(zgodności z prawem). Ustawodawca skonkretyzował, iż organami nadzoru są:
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może
rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco
narusza Konstytucję lub ustawy. W Konstytucji zostało przyznane jednostkom
samorządu terytorialnego prawo zrzeszania się. Zostało ono przyznane również jednostkom w odniesieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych, a także współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw22.
Przepisy odnoszące się do samorządu terytorialnego umieszczone są także
poza rozdziałem VII Konstytucji RP. W Konstytucji zagwarantowane jest, iż ogół
mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy
prawa wspólnotę samorządową, a także, że samorząd terytorialny uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej. Część zadań publicznych, przysługujących
samorządowi w ramach ustaw, wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność23. Konstytucja gwarantuje także prawo udziału obywatela polskiego, który w dniu głosowania ukończył 18 lat, w referendum oraz prawo, m.in.
przedstawicieli, do organów samorządu terytorialnego24. Kolejnym odniesieniem
do samorządu terytorialnego jest art. 94, który wskazuje, iż organy samorządu
terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.
W odniesieniu do posłów również pojawia się kwestia samorządu terytorialnego, bowiem poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiągnięciem
korzyści z majątku samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku25. Konstytucja wskazuje również, że Rada Ministrów nie może uznać projektu ustawy
dotyczącej wyboru organów samorządu terytorialnego za projekt pilny26, do
Rady Ministrów należą sprawy niezastrzeżone dla samorządu terytorialnego27,
natomiast nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach sprawuje Prezes Rady Ministrów28. Kontrola
nad działalnością samorządu terytorialnego sprawowana jest przez Naczelny
22
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 38 – 41; rt. 172 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
23
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 25 – 27; Art. 16 Konstytucji RP.
24
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 38 – 43; Art. 62 Konstytucji RP.
25
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 69 – 74; Art. 107 Konstytucji RP.
26
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 24 – 27; Art. 123 Konstytucji RP.
27
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 33 – 36; Art. 146 Konstytucji RP.
28
Por. A. Gołębiowska, Europeanization of adminstrative law..., s. 27 – 32; Art. 148 Konstytucji RP.
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Sąd Administracyjny. Obejmuje orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów
administracji rządowej29. W kwestii kontroli należy wskazać także, iż Najwyższa
Izba Kontroli może kontrolować działalność samorządu terytorialnego z punktu
widzenia legalności, gospodarności i rzetelności30. W Konstytucji zagwarantowane
jest także prawo wystąpienia z wnioskiem, organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego, do Trybunału Konstytucyjnego31. W czasie stanu
nadzwyczajnego nie może być zmieniony, m.in. ustawa ordynacja wyborcza do
organów samorządu terytorialnego, a także w czasie oraz 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone wybory do organów samorządu terytorialnego (kadencje tych organów ulegają odpowiednio przedłużeniu). Wybory
do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został
wprowadzony stan nadzwyczajny32.

3. Zasada decentralizacji władzy publicznej
Jedną z najistotniejszych zasad stanowiących podstawę funkcjonowania samorządu terytorialnego jest zasada decentralizacji, znajdująca swoje unormowanie
w Konstytucji RP w przepisie art. 15 ust. 1, w którym podkreślono, że: „ustrój
terytorialny kraju oparty jest na zasadzie decentralizacji władzy publicznej”.
Oznacza to „przeniesienie władztwa na podmioty odrębne od państwa, jako
osoby prawnej prawa publicznego”, np. gminy, powiaty, województwa i wyposażenie tych podmiotów w kompetencje i środki finansowe oraz rzeczowe,
a także uwolnienie ich z systemu hierarchicznego podporządkowania33. Tym
samym samorząd posiada takie właściwości wyłącznie z nadania przez ustawodawcę, a nie z własnego wyboru. Wprowadzenie zasady decentralizacji do
ustawy zasadniczej ma również na celu podkreślenie samodzielności jednostek
terytorialnych. Problematyka ta została przedstawiona przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził jednoznacznie, że samodzielność samorządu stanowi
jego główną cechę i nie ma przy tym potrzeby wprowadzania jej do Konstytucji
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 27 – 29; Art. 184 Konstytucji RP.
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution…, s. 37 – 41; Art. 203 Konstytucji RP.
31
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 29 – 30; Art. 191 pkt. 3 Konstytucji RP.
32
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 26 – 29; Art. 228 Konstytucji RP.
33
Por. A. Wiktorowska, Samorząd terytorialny, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 219; A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej...,
s. 77 – 81.
29

30
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RP, a jedynie zapewnienie ochrony i środków prawnych34. Ponadto Trybunał
wyjaśnił, że samodzielność samorządów jest wartością chronioną, jednak nie
ma charakteru absolutnego, potwierdzając tym samym, że może on działać
jedynie na podstawie i w granicach prawa. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w art. 16 ust. 2 Konstytucji RP, który stwierdza, że: „samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność”35. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego pojęcie
„decentralizacja” wyraża zakaz skupiania władzy, a także nakaz poszukiwania
przez ustawodawcę najbardziej efektywnych rozwiązań strukturalnych, które
z kolei pozwalałyby jednostkom samorządu terytorialnego zachować zdolność
do wykonywania zadań publicznych36.
Samorząd terytorialny stanowi podstawowe ogniwo zdecentralizowanej
administracji publicznej i z tego względu zapewnia decentralizację władzy publicznej. Z uwagi na to zasadne jest wyjaśnienie, iż prawidłowe funkcjonowanie
państwa demokratycznego nie jest możliwe bez przeprowadzenia podziału
władzy w układzie horyzontalnym, pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym. Oznacza to, że bez ustawowego przekazania samorządowi chociażby
części zadań publicznych trudno byłoby wypowiadać się na temat decentralizacji
władzy publicznej37.
34
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z dnia 4 maja 1998 r. (K38/97, OTK z 1998 r. Nr 3,
poz. 31). W wyroku podkreślono, że: „zasada decentralizacji władzy publicznej oraz uczestniczenia
przez samorząd w wykonywaniu istotnej części zadań publicznych, to zasady organizacji i ustroju
całego państwa, a nie tylko samorządu terytorialnego”.
35
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 22 – 25; Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP
(Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
36
Wyrok TK z dnia 25 listopada 2002 r. (K 34/01, OTK - A 2002, nr 6, poz. 84), w którym wyjaśniono, że: „Zasada decentralizacji władzy publicznej została wyrażona w art. 15 ust. 1 Konstytucji
RP, który stanowi, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy
publicznej. (...). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada decentralizacji nie może być rozumiana
w taki sposób, że ustawodawca ma obowiązek rozczłonkowania jednostek organizacyjnych szczebla
centralnego i ulokowania ich na poziomie gmin, powiatów i województw. (...) Wyrażona w art. 15
ust. 1 Konstytucji RP zasada decentralizacji nie oznacza konstytucyjnego wymogu decentralizacji
wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych. Do ustawodawcy należy ocena, czy i w jakim
zakresie jednostki te powinny podlegać decentralizacji oraz na jakim szczeblu – województwa,
powiatu czy gminy – mają zostać usytuowane. Zastane pojęcie decentralizacji dopuszcza również
ingerencję w zakres samodzielności jednostek terytorialnych, lecz jedynie w granicach określonych
ustawą. (...) Teza o jednokierunkowym procesie decentralizacji (...) nie znajduje uzasadnienia na
gruncie systemu źródeł prawa, który nie przewiduje – poza konstytucją – ustaw o szczególnej<<
sztywności>>. Taka << sztywność>> może być uzasadniona względami politycznymi, ale nie znajduje
podstaw w obowiązującym porządku prawnym”.
37
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej..., s. 76 – 79; Warto podkreślić,
że zjawisko decentralizacji rozważane jest przez wiele dziedzin naukowych, m.in. socjologii, za-
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W skład województwa wchodzą powiaty, a następnie gminy. Nie oznacza
to jednak, że przynależność ta uzależnia jednych od drugich. I chociaż województwo stanowi największą jednostkę z uwagi na wielkość terytorium
i liczbę mieszkańców, to nie posiada kompetencji władczych w odniesieniu
do organów takich jak powiaty i gminy zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2
ustawy o samorządzie województwa38. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, iż organy samorządu województwa nie są organami wyższego stopnia
w postępowaniu administracyjnym. Z kolei w art. 4 ust 6 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzono, że powiat nie posiada żadnych kompetencji
władczych w stosunku do gmin, gdyż zadania powiatu nie mogą naruszać
zakresu działań gmin. Oznacza to, że jednostki wszystkich szczebli samorządu terytorialnego podlegają osobno nadzorowi organów administracji
rządowej, a ponadto dla każdej z nich z osobna organem odwoławczym
jest samorządowe kolegium odwoławcze39. Wobec powyższego nasuwa się
wniosek, że „decentralizacja” oznacza możliwość udziału poszczególnych
obywateli w rządzeniu i budowaniu demokracji40.

rządzania i teorii organizacji, jak również administracji jako nauki. Nie ulega wątpliwości, iż jest to
powiązane z najbardziej doniosłymi treściami demokratycznego państwa prawa, czyli z równością
czy też zbliżeniem do obywatela oraz z partycypacją. Niemniej jednak należy podkreślić, że pojęcie
decentralizacji wyrosło na gruncie nauki prawa. Poza tym istotą decentralizacji jest przekazanie
zarówno zadań, jak i kompetencji władzy publicznej jednostkom niższego szczebla, a więc administracji samorządowej, z uwzględnieniem zapewnienia im samodzielności w realizowaniu przekazywanych zadań. Z uwagi na to jednostki samorządu terytorialnego występują jako samodzielne
podmioty prawa publicznego, które wykonują zadania publiczne oraz ponoszą odpowiedzialność
za ich realizację. Jednocześnie należy wyjaśnić, że nie istnieje tutaj hierarchiczne podporządkowanie
organów samorządowych zarówno organom administracji samorządowej, jak i organom samorządu
terytorialnego wyższego szczebla. Można zatem stwierdzić, że podstawową jednostkę samorządu terytorialnego stanowią jego poszczególne jednostki, które są od siebie zupełnie niezależne.
38
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 22.
39
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja samorządu terytorialnego..., s. 75 – 79; Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że takie ukształtowanie stosunków jednostek samorządu terytorialnego
poszczególnych szczebli stanowi wykluczenie możliwości uznania organu samorządu terytorialnego
wyższego szczebla za organ wyższego stopnia w myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
40
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 27 – 29; Warto dodać, że aktywność
polityczna obywateli nie ogranicza się tylko do udziału w wyborach, bowiem obywatele zostają powiązani z państwem z racji zarządzania znanymi im sprawami lokalnymi. Konieczność rozwiązywania
problemów powoduje rozwijanie własnej inicjatywy, czyli zmusza też do większego zaangażowania
się, co powoduje, że władze centralne nie mają obowiązku realizacji zadań lokalnych, przekazują
je do realizacji osobom zamieszkującym dany teren; Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej..., s. 65 – 66; J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej..., s. 94 – 118; M. Kulesza,
J. Regulski, Reforma administracji publicznej..., s. 74 – 91.
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4. Zasada subsydiarności
Działalność samorządu terytorialnego umocowana jest także poprzez zasadę
subsydiarności, która choć nie jest wyrażona wprost za pomocą normy prawnej,
to została oddana przez pojęcie pomocniczości w preambule do Konstytucji RP
„umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot”41. Dodatkowo przepisy konstytucyjne formułują dwa założenia odnoszące się do samorządu terytorialnego.
Pierwsze założenie, zawarte w art. 16 ust. 1, stanowi, że samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz istotną część zadań publicznych wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Drugie
założenie znajduje się w art. 163, gdzie podkreślono, iż: „samorząd terytorialny
wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla
organów innych władz publicznych”42.
Zasada subsydiarności nadaje organizacyjnego charakteru we wzajemnych
relacjach państwa, jako dużej wspólnoty, i samorządu, jako mniejszej wspólnoty.
Państwo w myśl tej zasady powinno wspierać jednostki samorządu terytorialnego
tylko w ściśle określonych okolicznościach zdefiniowanych przez prawo, a także
nie pozostawiać sobie kompetencji, które równie skutecznie może wykonywać
jednostka własnymi siłami. Pomocniczość przeciwdziała także centralizmowi, prowadząc do odciążenia wyższych szczebli władzy od mniej istotnych zadań. Jednocześnie nie precyzuje ona, jaki rodzaj zadań i przez kogo miałyby być wykonywane.
Głównym założeniem zasady subsydiarności jest właściwe rozłożenie zadań
między poszczególne szczeble władzy zgodnie z charakterem i efektywnością ich
realizacji. Budowa ustroju samorządu terytorialnego w Polsce oparta na zasadzie
pomocniczości oznacza, że poszczególne jednostki terytorialne (gmina, powiat,
województwo) nie są podporządkowane sobie hierarchicznie, lecz istnieje jedynie podział zadaniowy, jeśli gmina nie jest w stanie wykonać zadania, powierza
się je powiatowi lub województwu43. Współcześnie „samorząd terytorialny na
Preambuła Konstytucji RP z 1997 r.
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution..., s. 32 – 35; Art. 163 Konstytucji RP.
43
Por. A. Gołębiowska, Konstytucyjno-prawne aspekty kompetencji samorządu terytorialnego
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, (red.) E. Sobczak, Warszawa 2015, s. 12 – 15; J. Regulski,
Samorząd III Rzeczypospolitej..., s. 119 – 142; M. Kulesza, J. Regulski, Reforma administracji publicznej..., s. 69 – 82. Warto w tym miejscu wskazać, że gmina, jako podstawowa jednostka samorządu
terytorialnego, która znajduje się najbliżej obywatela, niewątpliwie powinna zostać wyposażona
w możliwie największy zakres zadań, ale pod warunkiem, że zadania te będzie mogła wykonywać w sposób najbardziej efektywny. W przypadku, gdy gmina nie jest w stanie poradzić sobie
z określonymi zadaniami, sprawa powinna zostać przekazana do następnych szczebli samorządu
terytorialnego, ze szczególnym wskazaniem, że dopiero w ostateczności może być przekazana do
administracji rządowej: Profesor J. Regulski w swoich rozważaniach wyjaśnia, że: „Zasada pomoc41

42
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podstawie idei subsydiarności jest nie tylko organizacją administracyjną, załatwiającą własne sprawy, ale przede wszystkim stanowi formę organizacyjną udziału
społeczeństwa w administrowaniu sprawami publicznymi”44.

5. Zasada udziału samorządu terytorialnego
w sprawowaniu władzy publicznej
Samorząd terytorialny w myśl art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej przynależnej państwu. Z tego przepisu wynika konstytucyjne umocowanie samorządu przez państwo do wykonywania władzy.
Takie przyjęcie porządku prawnego, na który składają się opisane wcześniej
zasada decentralizacji i subsydiarności, nadają samorządowi terytorialnemu
samodzielności i niezależności, ale także odpowiedzialności w wykonywaniu
zadań publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego zostają dopuszczone
do partycypacji władzy publicznej za zgodą państwa, które pozostawia sobie
w tym względzie możliwość nadzoru nad działalnością podmiotów, które tę
władzę przekazało. Jednakże konieczne jest wyposażenie samorządu w odpowiednie kompetencje zarówno dotyczące stanowienia prawa, jak i jego egzekwowania, które odnaleźć można w Konstytucji RP oraz ustawach. Podmiotem
władzy publicznej jest wspólnota samorządowa, w imieniu której wykonywana
jest władza, przez organy powołane przez tę wspólnotę w wyborach. Uprawnienie samorządu do sprawowania władzy pochodzi od Narodu, nadającego go
za pośrednictwem Konstytucji RP oraz od społeczności lokalnej, która decyduje
o składzie osobowym organów stanowiących w gminach, powiatach i województwach. Inną kwestią podkreślającą udział samorządu w sprawowaniu
władzy jest jego działalność w ramach legislacji miejscowej. Zgodnie z art. 87
ust. 2 Konstytucji RP: „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego”45.
niczości (ang. subsidiarity) jest szczególnym przypadkiem reguły cieszącej się tak powszechnym
uznaniem, a jej źródeł należy szukać już w średniowiecznej nauce społecznej Kościoła katolickiego.
Reguła ta po dzień dzisiejszy obowiązuje i jest jedną z fundamentalnych zasad w prawodawstwie
Unii Europejskiej, jak również w Konstytucji z 1997 roku. Zastanawiające jest to, dlaczego tak ważna zasada jest tak mało znana i tak często ignorowana zarówno w polskim prawodawstwie, jak
i w praktycznym działaniu władz administracji”.
44
A. Buchacz, Zarys ustroju samorządu terytorialnego i lokalnego, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2009, s. 9.
45
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 26 – 29; Przepis art. 87 ust. 2
Konstytucji RP.
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6. Koncepcja samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny definiowany jest jako „wyodrębniony w strukturze
państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany
do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań”46. Z formuły tej
wynikają dwa założenia charakteryzujące samorząd terytorialny. Po pierwsze,
zgodnie z zasadą decentralizacji jednostka samorządu terytorialnego stanowi
wyodrębnioną część administracji państwowej, poprzez uznanie odmienności
prawnej jej interesu lokalnego, dając w tym względzie swobodę i ochronę
działania. Po drugie, podmiotem samorządu jest społeczność lokalna, która
uznana jest za związek mieszkańców zamieszkujących dany obszar. Przynależność do tej zbiorowości nie jest opatrzona koniecznością wyrażenia aktu woli
przystąpienia, lecz wynika z samego prawa, np. przez zamieszkanie na terenie
gminy. Jednocześnie członkostwo w społeczności samorządowej nie ma formy
przymusowej i nie ma w zasadzie możliwości odmówienia uczestnictwa. Osoby
przyjmujące bierną postawę nie mają wpływu na funkcjonowanie samorządu.
Organizacja funkcjonowania samorządu terytorialnego oparta na korporacyjnej formie działania realizuje swoje zadania dzięki organom wybieranym w wyborach powszechnych. Takie rozwiązanie jest niezbędne, ponieważ zbiorowość
lokalna nie jest w stanie prowadzić swojej działalności z udziałem wszystkich
mieszkańców. Organy, najczęściej kolegialne, wykonują powierzone im zadania
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej47.
Istotnym elementem składającym się na funkcjonowanie samorządu terytorialnego jest posiadanie przez niego osobowości prawnej. Ustawodawca podzielił ją
na publiczną i cywilnoprawną. Z tego względu należy podkreślić, iż: „osobowość
prawna przysługuje wspólnotom samorządowym, a nie poszczególnym jej organom czy jednostkom pomocniczym, te korzystają z osobowości prawnej jednostki
samorządowej i działają na jej rachunek”48. Poza tym „osobowość publicznoprawna
daje jednostkom samorządowym możliwość nawiązywania stosunków prawnych
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999, s. 299.
Przepis art. 166 ust. 1 Konstytucji RP stwierdza, że jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb
państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań
publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Zadania
zlecone mogą być nakładane na jednostkę samorządu terytorialnego oprócz trybu ustawowego
również na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej lub z inną jednostką samorządu terytorialnego; Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (red.) W. Skrzydło, Kraków 2002, LEX/el. 2002.
48
A. Korzeniowska (red.), ABC Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004, s. 194.
46
47
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z organami państwa”49. Z racji wykonywania zadań publicznych jednostka może
używać władztwa administracyjnego, tak samo jak organy państwowe. Osobowość
cywilnoprawna pociąga za sobą skutek posiadania przez jednostkę samorządu
terytorialnego osobowości prawnej i zdolności do czynności prawnych. Może być
podmiotem praw i obowiązków zgodnie z prawem cywilnym, ale także je posiadać.
Samorząd terytorialny opiera swoją działalność na realizacji zadań publicznych. W art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP dokonano podziału na zadania własne
i zlecone. Zadania własne samorząd realizuje w swoim imieniu bez udziału organów państwowych na podstawie domniemania kompetencji, natomiast zadania
zlecone wykonywane są na podstawie upoważnień lub porozumień z organami
administracji państwowej.
Polski samorząd terytorialny ma formę trójszczeblową. Konstytucja RP za podstawę
tego ustroju określa gminę, uznając ją za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, zaś inne jednostki lokalne i regionalne określa ustawa, w tym przypadku
ustawodawca miał na myśli powiat i województwo. Gmina w tym kontekście stanowi
najmniejszą formę samorządu, pośrednią jest powiat, zaś najwyższą województwo.
Jednakże poszczególne szczeble nie są wobec siebie organami nadzoru lub kontroli
w myśl przepisu art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego50. Rozdzielenie kompetencji szczebli samorządu terytorialnego sprawia, że działają one niezależnie do siebie.

7. Zakres działania samorządu terytorialnego
Zadania publiczne wykonywane przez samorząd terytorialny podlegają działaniu „na podstawie i w granicach prawa”51. Zasada ta określa, iż wszelkie działania
organów administracji publicznej samorządowej, jak i rządowej muszą być realiB. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, wydanie 4, s. 21.
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 267).
51
Przepis art. 10 Konstytucji RP. Warto podkreślić, iż zasada podziału władzy jest jedną z najstarszych
zasad ustrojowych. Znana była już w starożytności za czasów Arystotelesa, a następnie została ona
rozwinięta w XVII i XVIII w. przez J. Locke’a i C. Montesquieu. Zasada podziału władz została obecnie
zaaprobowana w prawie wszystkich demokratycznych państwach świata; Por. W. Sokolewicz, Komentarz
do art. 7 Konstytucji, [w:] K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 5. Konstytucja RP z 1997 r. przewiduje zasadę
podziału władz. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustrój Rzeczypospolitej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat,
władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały w myśl art.
10 ust. 2 Konstytucji RP. Warto zauważyć, że określający zasadę podziału władz art. 10 Konstytucji RP
wyraża jedynie pewną zasadę ogólną, nie dokonuje on jednak wyczerpującego zaliczenia wszystkich
konstytucyjnych organów państwa do jednej z trzech wymienionych władz. Niektóre konstytucyjne
organy państwa (np. Najwyższa Izba Kontroli) znajdują się poza klasycznym trójpodziałem władz.
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zowane na podstawie i w granicach prawa określonego w ustawach, czyli organy
samorządu terytorialnego mogą wykonywać powierzone im zadania jedynie na
podstawie przepisów ustawowych oraz w granicach wyznaczonych przez te przepisy. Zakres działania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego określony
jest w ustawach samorządowych. W przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym52 podkreślono, iż „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Przepis ten odnosi się bezpośrednio do art. 164 ust. 3 Konstytucji RP, który
ustanawia dla samorządu gminnego klauzulę generalną dla zakresu jej działania,
bowiem „gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego”. Domniemanie kompetencji
gminy dotyczy wyłącznie takich kompetencji, które odnoszą się do spraw na
poziomie lokalnym, których nie można jednocześnie przypisać innym organom
czy też instytucjom. Ustrojowa zasada samorządu terytorialnego i decentralizacji
wskazana w Konstytucji RP gwarantuje decentralizację władzy publicznej, a także
uczestnictwo w wykonywaniu władzy przez organy samorządu terytorialnego.
Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdza, że: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”. W ustępie
1 tego przepisu został wymieniony przykładowy katalog zadań własnych gminy,
dzieląc je na cztery kategorie, a mianowicie na:
•• infrastrukturę techniczną (np. drogi, wodociągi, komunikacja);
•• infrastrukturę społeczną (np. edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna);
•• bezpieczeństwo i porządek publiczny (np. ochrona cywilna, przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa);
•• ład przestrzenny i ekologiczny (np. planowanie przestrzenne, ochrona
środowiska).
Poszczególne zadania z tego katalogu nie muszą być obligatoryjne dla gminy,
ponieważ „ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy”53. Poza tym, jeżeli dochodzi do przekazania nowych zadań własnych
gminie w drodze ustawy, konieczne jest zapewnienie środków finansowych na
ich realizację „w postaci zwiększonych dochodów własnych gminy lub subwencji”54. Zadania zlecone zaś samorząd gminny wykonuje na podstawie ustaw,
porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu
terytorialnego.
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Przepis art. 7 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
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Tamże, art. 7 ust. 3.
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Zakres działania powiatu został sprecyzowany w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym55. Ustawodawca, wymieniając poszczególne zadania
powiatu, użył klauzuli dualistycznej enumeracji pozytywnej56, jednoznacznie
określając te zadania i tym samym odsyłając do innych ustaw, mogących decydować o innych zadaniach publicznych dla powiatu. Katalog zadań powiatu co
do zasady ma charakter zamknięty, może być jednakże poszerzony przez ustawy
szczególne57. Ponadto ewentualne nowe zadania przydzielone dla samorządu
powiatowego „nie mogą naruszać zakresu działania gminy”58.
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wyraża konstytucyjną
zasadę subsydiarności opartą na dwóch hipotezach, a mianowicie: „1) domniemania zadań i kompetencji na rzecz gminy jako podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego i 2) powierzenia zadań przekraczających możliwości gminy innym
jednostkom samorządu terytorialnego (powiatom, województwom)”59. Powiat
działa tym samym uzupełniająco w stosunku do gminy. Zakres działań powiatu
ma charakter ponadgminny i nie może ingerować w działania gminy. Można zatem powiedzieć, iż nie ma wyraźnego podziału na zadania własne i zlecone, jak
ma to miejsce w ustawie o samorządzie gminnym, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 4
„ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu
jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat”.
Jednocześnie należy zauważyć, iż z katalogu zadań powiatu możemy wyróżnić
następujące kategorie, które mają charakter ponadpodstawowy w stosunku do
gminy i są to następujące obszary działań:
•• infrastruktura społeczna;
•• infrastruktura techniczna;
•• bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny;
•• ochrona środowiska;
•• zagospodarowanie przestrzenne;
•• działalność organizatorska.
W myśl przepisu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym powiat może
zawierać porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z organami
administracji publicznej oraz zawierać porozumienia w sprawie przekazania
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 1445).
P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 77.
57
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 78 – 79; Art. 4 ust. 3 ustawy
o samorządzie powiatowym.
58
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne ..., s. 67 – 69; Przepis art. 4 ust. 6
ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015r. Nr 0, poz. 1445).
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P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy..., s. 78.
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wykonywania zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz
województwem, na terenie którego się znajduje.
Z kolei samorząd województwa realizuje swoje zadania na szczeblu regionalnym, co wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa 60,
gdzie zaznaczono, iż: „mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa
regionalną wspólnotę samorządową”. Podział kraju na regiony ma na celu
dostosowanie struktur do unijnych założeń rozwojowych oraz idei „Europy
Ojczyzn”, która została zapoczątkowana jeszcze w latach pięćdziesiątych
przez gen. Ch. de Gaulle’a. Można zatem powiedzieć, iż: „region stanowi
podstawę, na której opiera się Unia Europejska. Głównie na tym właśnie
poziomie następuje aktualnie współpraca międzynarodowa. W regionach
programowany jest rozwój gospodarczy. Polska wpisuje się zatem w ideę
regionalizacji europejskiej i kształtuje swój najwyższy szczebel podziału
terytorialnego w dostosowaniu do wymogów współczesności, czyniąc zeń
upodmiotowiony szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego”61. Z tak ujętego charakteru ustrojowego województwa wynika fakt, iż jego kompetencje
nie są tak jednolite jak w przypadku gminy czy też powiatu. Zgodnie z art.
11 ustawy o samorządzie województwa wyróżnia się dwie kategorie zadań
przydzielonych dla województw, a są to:
•• określanie strategii rozwoju województwa;
•• prowadzenie polityki rozwoju województwa.
Strategia rozwoju formułuje dalekosiężne cele rozwoju regionalnego oraz
określa kierunki działania samorządu województwa. Opracowywaniem tej strategii zajmuje się samorząd województwa po przyjęciu w drodze uchwały przez
sejmik województwa. Strategia realizowana jest poprzez programy wojewódzkie. Prowadzenie polityki rozwoju zaś ma za zadanie wcielać w życie założenia
strategii rozwoju. Istotną cechą polityki regionu według ustawy o samorządzie
województwa była jej niezależność w stosunku do polityki regionalnej prowadzonej przez rząd. W literaturze stosuje się także bardziej szczegółowy podział
zadań województwa oparty na czterech kategoriach:
•• kształtowaniu i utrzymaniu ładu przestrzennego;
•• pobudzaniu aktywności gospodarczej;
•• zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
•• utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu
wojewódzkim.
Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 1392).
Z. Niewiadomski, Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie. Zbiór
aktów prawnych z wprowadzeniem i objaśnieniami prof. Zygmunta Niewiadomskiego, II wydanie
uzupełnione, Difin, Warszawa 2000, s. 38.
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Jednocześnie warto podkreślić, że elementy składowe strategii i polityki
rozwoju województwa zobowiązują samorząd województwa do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, powiązanej bezpośrednio z ochroną
środowiska, a wskazaną w art. 5 Konstytucji RP. W art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa zachowano podział na zadania własne i zlecone. Zadania
wymienione w tym przepisie wymieniają dziedziny, w których samorząd wykonuje zadania uszczegółowione w ustawach materialnego prawa administracyjnego. Zakres działań województwa obejmuje takie dziedziny, które mieszczą
się w kompetencjach pozostałych szczebli samorządu terytorialnego, jednakże
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa „do zakresu działania
samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji
rządowej.” Uściśla to także art. 4 ust. 1 tej ustawy, wskazując na to, iż: „zakres
działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy”.
Zadania zlecone powierzone przez administrację rządową województwo może
wykonywać na podstawie ustaw. Województwo w celu wykonywanie swoich
zadań ma możliwość zgodnie z art. 8 ust. 1 tworzyć samorządowe jednostki
organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami62. Według ust. 2 tego
przepisu „województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych”63.

Zakończenie
Podsumowując rozważania dotyczące konstytucyjnego i ustawowego umocowania samorządu terytorialnego zarówno w kontekście postanowień zawartych
w Konstytucji RP z 1997 roku, jak i w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego,
należy podkreślić, że samorząd terytorialny stanowi element ustroju współczesnych państw, chcących uchodzić za demokratyczne. Samorząd terytorialny to
wspólnota mieszkańców jednego regionu, których łączą wspólne cele, plany
na przyszłość, świadomość, kulturowość, która realizuje działania wynikające
z potrzeb jej mieszkańców. Samorząd terytorialny funkcjonujący w państwie
demokratycznym zapewnia swoim obywatelom, jako ludziom wolnym i równym
wobec prawa, możliwość sprawowania władzy publicznej. Dzięki temu każdy obywatel ma wpływ na kształtowanie swojej ojczyzny jako naturalnego środowiska,
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Dz. U. 2015 r., Nr 0, poz. 1392; Art. 8 ust. 1.
Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 1392; Art. 8 ust. 2.
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w którym żyje i bez przeszkód może się realizować. Poprzez takie rozwiązanie
najlepiej realizowane są zasady decentralizacji i subsydiarności.
Istotą samorządu terytorialnego jest zarządzanie sprawami lokalnymi przez
samych mieszkańców. Z pewnością jego funkcjonowanie zależy od stopnia zaangażowania, poziomu wiedzy i świadomości społecznej zarządzających, w wyniku czego prowadzi to do wyłonienia się liderów społecznych, gotowych przyjąć
odpowiedzialność za wspólnotę samorządową. „Małe społeczności są bardziej
sprawne organizacyjnie, a cele i zadania podejmowane przez samorząd terytorialny
budzą większe zainteresowanie i pobudzają aktywność mieszkańców społeczności
lokalnej”64 .
Rozwój samorządności ma umożliwić społecznościom lokalnym udział
w sprawowaniu władzy, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, a tym samym
spowodować, żeby władza zaspokajała zarówno bieżące potrzeby mieszkańców, jak i stwarzała warunki do rozwoju. W tym sensie samorząd terytorialny
stanowi warunek funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, przynosząc
jednocześnie wymierne korzyści w skali zarówno mikro-, jak i makroregionalnej.
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Streszczenie
Przedmiotem powyższych rozważań jest przybliżenie istoty samorządu terytorialnego oraz jego roli, jaką odgrywa w państwie demokratycznym, biorąc
pod uwagę postanowienia zapisane w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
oraz polskim prawodawstwie. Oprócz ogólnej charakterystyki samorządu terytorialnego funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej w referacie poruszone są
kwestie zasad decentralizacji władzy publicznej, zasady subsydiarności, zasady
udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej, jak również
zakres działania samorządu terytorialnego i jego ogólnej koncepcji .
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, podział administracyjny kraju, decentralizacja władzy publicznej, zasada pomocniczości, autonomia jednostki
samorządu terytorialnego, społeczeństwo obywatelskie.

Summary
The constitution of the Republic Of Poland versus local goverment
The subject of foregoing is to bring the essence of local government and the
role it brings in a democratic country taking into account the provisions written
down in The European Charter of Local Government and Polish legislation. In
addition to the general characteristics of local government functioning in The
Republic of Poland, a thesis paper rises principles of decentralization of public
administration, the principles of subsidiarity, the principle of participation of local government in the public governance as well as a range of local government
actions and its overall concept.
Keywords: local government, administrative division of the country, decentralization of public authority, the principle of subsidiarity, autonomy of local
government units, civil society.
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Rozdział II.
Rola Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego
jako koordynatora pomiędzy sektorem
rządowym a samorządowym
Reforma samorządowa wprowadzona w Polsce w 1990 roku była najlepszą
z reform ustrojowych w naszym kraju po roku 1989. Dzięki niej, musimy sobie
to uświadomić i powiedzieć pełnym głosem, jesteśmy dzisiaj jednym z najbardziej zdecentralizowanych krajów Europy. Mamy ustrój zbudowany na bazie
pewnej synergii i pełnej współpracy między oboma sektorami administracji
publicznej, a mianowicie sektorem administracji rządowej i samorządowej.
Ustrój, z którego dzisiaj naprawdę możemy być dumni, stanowi wzór dla wielu
krajów, które wstąpiły na drogę budowania demokracji, budowania samorządności, budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszani
jesteśmy, jako przedstawiciele samorządu, ale również jako przedstawiciele
administracji publicznej czy rządowej do współpracy przy tworzeniu takich systemów w wielu krajach Europy i nie tylko. Należy jednak pamiętać, że ustrój nie
ukształtował się tylko jedną ustawą z 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zmiany ustrojowe były przygotowywane i analizowane dużo wcześniej. Dlatego bardzo nisko kłaniam się jednemu z twórców tego pomysłu i  ustawy,
panu profesorowi Jerzemu Stępniowi.
Proszę sobie Szanowni Państwo wyobrazić, a szczególnie zwracam się do
tej młodszej części audytorium, że w 1989 roku, po kilkudziesięciu latach, tak
naprawdę odzyskujemy demokratyczną władzę w naszym kraju. I co wówczas
następuje? Jakie są pierwsze kroki tej, uważam, dalekowzrocznej nowej właJacek Protas – poseł na Sejm RP VIII kadencji.
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dzy, a szczególnie Senatu Rzeczypospolitej, świeżo przywróconego po latach
do funkcjonowania. Oto postanawiają od razu przystąpić do intensywnych
prac nad ustawą, która zdecentralizuje nie tylko administrację, ale zdecentralizuje władzę, podejmowanie decyzji przybliży do każdego z nas, do każdego
z mieszkańców Polski . Rok 1990 i przyjęcie ustawy o samorządzie gminnym to
jest naprawdę, tak uważam, przełomowy moment dla rozwoju naszego kraju.
Potem oczywiście uchwalono wiele innych aktów prawnych i podjęto wiele
decyzji, które powodowały, że samorząd i również administracja publiczna
ewaluowały.
Z biegiem lat przygotowywaliśmy się również do wejścia do  Unii Europejskiej.
w związku z tym trzeba było pomyśleć, w jaki sposób będziemy mogli w Unii
funkcjonować. Unia Europejska to Europa regionów. Należało pomyśleć o dalszej
decentralizacji naszego kraju poprzez utworzenie samorządowych powiatów
i województw jednocześnie z przeprowadzeniem reformy administracyjnej.
Przypominam, że z 49. rządowych, nazwijmy to, województw powstało 16
regionów. Regionów, które są podmiotem prowadzenia polityki rozwoju regionalnego dzisiaj w Europie. Wprowadzenie drugiego etapu reformy w roku 1998,
kiedy powołano samorządowe powiaty i województwa, było świetnym przygotowaniem do naszej rychłej akcesji do Unii Europejskiej, która, przypomnę,
nastąpiła w maju roku 2004.
Te wszystkie zmiany i nasza decentralizacja powodowały, że mocno zarysowała się silna potrzeba powołania, zinstytucjonalizowania współpracy pomiędzy obiema częściami administracji publicznej w Polsce, a mianowicie między
administracją rządową i samorządową. I oto w 2005 roku Sejm przyjął ustawę
o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Znów pragnę podkreślić,
że powinniśmy być dumni z tego aktu prawnego. Dzięki tej ustawie mamy jedyną tego rodzaju instytucję, jedyne tego rodzaju forum w Europie, gdzie ścierają
się zarówno poglądy, jak i interesy administracji rządowej i samorządowej i ta
instytucja doprowadza do wypracowania konsensusu. To jest, myślę, najbardziej
odpowiednie słowo, wszystkie kwestie bowiem wymagają uzgodnienia. Nie
przegłosowania, tylko uzgodnienia między częścią rządową a samorządową.
Zacytuję tylko jeden artykuł z tej ustawy:
„Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwana dalej Komisją
Wspólną, stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Komisja Wspólna rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu
terytorialnego, a także sprawy dotyczące samorządu terytorialnego znajdujące
się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do
których RP należy”.
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Nie ma tu więcej czasu, bym rozwijał zapisy ustawowe, ale w kilku zdaniach
przedstawię, w jaki sposób  Komisja pracuje, miałem bowiem, tak jak powiedziałem, przyjemność być przez jakiś czas jej współprzewodniczącym. Komisję
tworzy, jest współprzewodniczącym minister odpowiedzialny za administrację
w Polsce oraz jedenastu powoływanych przedstawicieli rządu – głównie są to
ministrowie bądź też wiceministrowie wskazywani przez premiera RP – z jednej
strony, a z drugiej strony – przedstawiciele sześciu korporacji samorządowych
funkcjonujących w Polsce; korporacji samorządowych zrzeszających gminy, miasta, miasteczka, metropolie, województwa, powiaty. Korporacje te powstały po
to, żeby reprezentować na zewnątrz interesy, pilnować na zewnątrz interesów
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonujące zgodnie
z ustawą korporacje delegują swoich przedstawicieli, a więc dwanaście osób
po stronie rządu, dwanaście osób po stronie samorządu i dwóch współprzewodniczących, jeden minister do spraw administracji bądź jego zastępca i osoba
wyznaczona przez stronę samorządową.
Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafiają wszelkie akty prawne, a więc nie tylko projekty ustaw, ale również rozporządzenia, które
dotyczą w jakiś sposób funkcjonowania samorządu w Polsce. Wszystko to, co
dotyka samorządu w fazie projektu, musi trafić na posiedzenie  Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego – po to, żeby te projekty zostały uzgodnione
i ewentualnie, żeby uwzględniono uwagi strony samorządowej. W tym celu funkcjonują oczywiście grupy problemowe czy zespoły problemowe, które roboczo
zajmują się każdą z tych ustaw. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a w praktyce
raz na miesiąc, odbywa się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na
które stawiane są te akty prawne pod dyskusję i bądź są uzgadniane, bądź też
przekazywane do dalszych prac. Jest ona bez wątpienia naszą zdobyczą, dzięki
tej Komisji – przynajmniej teoretycznie – nie powinny przejść przez Sejm czy
Senat, przez parlament, ani też nie powinny być podejmowane przez poszczególnych ministrów, rozporządzenia bądź ustawy, które nie są uzgodnione ze stroną
samorządową. Mówię tutaj, że przynajmniej teoretycznie, bowiem jest jeden
haczyk – jak to zwykle bywa – bowiem na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu trafiają projekty rządowe, a mamy jeszcze coś takiego jak projekty
poselskie i w praktyce, przeżywamy to w ostatnich miesiącach, projekty poselskie nie muszą trafiać do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
nie muszą też przechodzić procesów konsultacyjnych, można je w sposób dość
szybki – w praktyce czasem w ciągu trzech dni – przyjmować, ale już jest pewien
margines. Wprawdzie jestem praktykiem, ale miałem dzisiaj jednak wystąpienie
teoretyczne – tak właśnie funkcjonuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
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Jerzy Stępień1

Rozdział III.
Wschodni i zachodni
paradygmat władzy publicznej
Nawiązując do słów pana posła Protasa, chciałem powiedzieć, że nie ma nic
bardziej praktycznego niż dobra teoria – wtedy wiadomo, czego się trzymać. Pan
Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że Senat jest miejscem, które się najlepiej nadaje do mówienia o administracji. Chciałbym przypomnieć, że pierwszym szefem
administracji Senatu, szefem Kancelarii został pan Wojciech Sawicki. Po sześciu
latach wspaniałej pracy, która pozwoliła rzeczywiście administracji senackiej,
budowanej od zera, stanąć na bardzo wysokim poziomie, został zwolniony z tego
stanowiska. Na szczęście ogłoszono wówczas konkurs na stanowisko dyrektora
generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pan Wojciech Sawicki stanął do konkursu, wygrał ten konkurs, przez wiele lat był dyrektorem
generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, od kilku lat jest już
sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest
przykład, jak właśnie polscy dobrzy urzędnicy potrafią fantastycznie być przyjmowani na najwyższych stanowiskach związanych z administracją we współczesnej Europie. I z tego punktu widzenia rzeczywiście ten Senat jest miejscem
wyjątkowo dobrym do mówienia o administracji.
Dlaczego w Senacie pierwszej kadencji rozpoczynaliśmy prace od samorządu
terytorialnego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że jak wiadomo, Okrągły Stół oznaczał początek końca poprzedniego systemu, a wyraźną
cezurą jest dzień 4 czerwca 1989 roku. Pamiętajmy, że były to wolne wybory
i całkowicie demokratyczne, jeśli chodzi o Senat, natomiast jeśli chodzi o Sejm,
to one nie były demokratyczne, ale jednak demokratycznie i w sposób wolny
wyrażona została wola obywateli, czyli suwerena. Ta wola została zniekształcona
niedemokratyczną ordynacją wyborczą, ale suweren w pełni wyraził wówczas
Jerzy Stępień – b. prezes Trybunału Konstytucyjnego.
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konieczność zmiany i określił jej kierunek. Dlatego na wybory 4 czerwca nie
powinniśmy patrzeć, jak niektórzy, z perspektywy liczby zdobytych mandatów
przez poszczególne ugrupowania, ale z perspektywy zdobytych głosów przez
poszczególne podmioty biorące udział w tamtych wyborach. I w końcu co jest
najważniejsze w państwie? No chyba wola suwerena. Więc jeśli popatrzymy od
strony woli suwerena na wynik tego, co się zdarzyło 4 czerwca 1989 roku, to
zobaczymy, że 62% ludzi, które wzięło udział w głosowaniu, w 65% oddało swoje głosy na reprezentantów „Solidarności”. Tak samo było w Sejmie, tak samo
było mniej więcej w Senacie. I to jest właściwy rezultat głosowania i wyborów
z 4 czerwca 1989 roku. Dlatego jeśli ktoś chce cokolwiek interpretować w związku
z datą 4 czerwca, musi przede wszystkim zauważyć tę różnicę pomiędzy wolną
wolą wyrażoną właśnie w akcie głosowania i wynikiem wyborów zniekształconym niedemokratyczną ordynacją wyborczą – ale tylko w odniesieniu do Sejmu.
Na drugi dzień po wyborach i po ukształtowaniu się Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego z panem profesorem Jerzym Regulskim, który już co najmniej
12 lat wcześniej pracował nad koncepcją przywrócenia samorządu terytorialnego
w Polsce, chociaż nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek ten samorząd za
jego życia zostanie przywrócony – poszliśmy do pana marszałka Stelmachowskiego i powiedzieliśmy, że mamy pomysł. Chcemy rozpocząć prace legislacyjne
nad koncepcją przywrócenia samorządu terytorialnego. Pan marszałek Stelmachowski szybko się zorientował, że samorząd może być statkiem flagowym tej
właśnie rodzącej się izby i oczywiście bardzo nam pomagał w tych zamierzeniach.
Pierwsze posiedzenie Senatu zdecydowało o podziale na komisje i od razu powstała wtedy Komisja Samorządu Terytorialnego, która za rok przekształciła się
w Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dostrzegliśmy
bowiem dość szybko konieczność patrzenia kompleksowego na całą strukturę
administracji państwa.
A na drugim już, a właściwie na pierwszym merytorycznym posiedzeniu
Senatu, co miało miejsce 29 lipca 1989 roku, czyli jeszcze przed powstaniem
rządu Tadeusza Mazowieckiego, Senat przyjął uchwałę o inicjatywie legislacyjnej w zakresie samorządu. Dlaczego tak się stało? Otóż na pierwszym posiedzeniu przedstawione zostały koncepcje kilku reform: szkolnictwa wyższego,
edukacji, służby zdrowia, gospodarki, ale kiedy poszczególni przedstawiciele
tych grup „interesu publicznego” przedstawiali swoje koncepcję, to okazało
się w konfrontacji z tym, co powiedział pan profesor Regulski, a także pan
senator Stępniak i ja, że my mamy już wspólną koncepcję, wiemy, co chcemy
zrobić. W związku z tym natychmiast mogliśmy przystąpić do tych prac i Senat jednogłośnie wskazał samorząd jako priorytet w swojej pracy w czasie
pierwszej kadencji.
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Dlaczego wiedzieliśmy, co robić? Dlatego że znamy historię Europy i wiemy,
że Europa mniej więcej od V – VI wieku poszła jakby dwoma duktami: jeden to
zachodnia Europa, która w okresie średniowiecza od VI do VII wieku, może nawet
do IX, właściwie jest zbiorem polis, nie ma cesarza. Cesarz przeniósł się do Bizancjum, w związku z tym miasta i te polis rzymskie mogły swobodnie się rozwijać.
Cesarz, silna władza centralna, imperialna, zawsze potrzebuje dużo pieniędzy,
np. na wojny, na utrzymanie imperium, na utrzymanie dworu. W związku z tym
miasta miały mniej pieniędzy i dopiero kiedy cesarz przeniósł się do Konstantynopola, Italia odżyła. Jak się patrzy dzisiaj na zabytki, w takim ujęciu światowym, to
okazuje się, że 70% wszystkich zabytków kultury światowej to jest Italia. Pozostałe
części świata to jest właśnie te 30%, przy czym, jak pojedziemy do Włoch, to do
dzisiaj możemy te wszystkie zabytki podziwiać, a jak pojedziemy na Wschód, to
możemy podziwiać tylko ruiny. Spadkobiercą cesarza rzymskiego jest Bizancjum
generalnie, ono upadnie dopiero w połowie XV wieku, ale przez 1000 lat będzie
się rozwijało i ugruntowywało pewien model: paradygmat władzy publicznej.
Europa Zachodnia idzie innym duktem. Republika Wenecka, która ma ustrój ustalony gdzieś w VII – VIII wieku, upadnie dopiero w czasach napoleońskich, kilka
lat po upadku Rzeczypospolitej. To jest dobry przykład, dlaczego demokracje
muszą przegrać w konfrontacji z władzą imperialną. Republika Wenecka miała
bardzo podobny ustrój do naszego, do dawnej Rzeczypospolitej. Kiedy mówimy
o słabościach Rzeczypospolitej w końcowej fazie, widzimy różnego rodzaju jej
słabości, ale Republika Wenecka też się nie obroniła.
W każdym razie to, co się dalej działo na Wschodzie, to najlepiej obrazuje Rosja
carska, później Związek Radziecki, a nawet Rosja putinowska. Z punktu widzenia
zasadniczego paradygmatu władzy publicznej na Wschodzie i Zachodzie nie ma
znaczenia, czy to jest Bizancjum, czy Rosja carska, czy Związek Radziecki lub
Rosja putinowska. Popatrzmy, jak te dwa paradygmaty w tej chwili funkcjonują.
Po pierwsze: na Zachodzie mamy taki układ rzeczy, że obywatele mają wpływ
na kształt władzy centralnej i na kształt władzy lokalnej i wiedzą wszyscy, że
władza lokalna nie zależy od centrum. Nawet w tych krajach, w których ludzie nie
mają wpływu na to, kto zostaje królem, takich krajów jest w Europie Zachodniej
sporo, są specjalne ustawy, nawet w Wielkiej Brytanii, które precyzyjnie określają,
w jaki sposób następuje następstwo tronu, ale w każdym innym przypadku też
prawo bardzo precyzyjnie określa, jak funkcjonuje władza centralna i jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tej władzy, dodając, że na Zachodzie
mamy trójpodział władzy. Natomiast jak popatrzymy na wschodni paradygmat
władzy, widzimy, że właściwie ludzie (bo trudno mówić o obywatelach, na dobrą
sprawę do 1964 r. wszyscy obywatele Związku Radzieckiego nie mogli się przenieść z jednej republiki do drugiej bez zezwolenia władzy, czyli niewolnictwo
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w pełni) – że na Wschodzie ludzie nie mają żadnego wpływu na kształt władzy
centralnej i nie mieli takiego wpływu ani w Bizancjum, ani w Rosji carskiej, ani
w okresie Związku Radzieckiego. My jeszcze z obecnym tu panem marszałkiem
Borusewiczem pamiętamy, że się rano wstawało, brało się „Trybunę Ludu” i ni
stąd, ni zowąd dowiadywaliśmy się, że mamy nowego pierwszego sekretarza.
W jaki sposób on został powołany, jakie mechanizmy zadziałały, że on zdobył tę
władzę, tego nikt nie wiedział. Co jest bardzo istotne, to drugi element: ludzie
mianowicie nie mają wpływu na Wschodzie również na kształt władzy lokalnej
– wszystko zależy od centrum i co więcej, wszyscy wiedzą, że to, co na tzw. dole, zależy w pełni od tego, co na górze. Czyli państwo widzą: tu jest absolutna
różnica, tu jest ten przysłowiowy pies pogrzebany. W tym paradygmacie władzy
to ukazuje się w pełni – to są po prostu dwie zupełnie różne rzeczywistości.
Jeszcze jedna, bardzo istotna rzecz, na Zachodzie lex est rex – tak jak w dawnej
Rzeczypospolitej, prawo jest królem. Na Wschodzie wola cesarza, pierwszego
sekretarza, prezydenta Putina góruje nad prawem. Hasło lex est rex to jest hasło
dawnej Rzeczypospolitej, to jest hasło paradygmatu władzy publicznej w Europie Zachodniej, dlatego dzisiaj to, co się dzieje w Polsce, wywołało tak wielkie
zaniepokojenie na Zachodzie. To nie dlatego, jak niektórzy politycy mówią, że
„ano niektórzy politycy tam jeżdżą i szczują, i przedstawiają fałszywy obraz
Polski w świecie zachodnim”. Na Zachodzie doskonale wiedzą, że sparaliżowanie
Trybunału Konstytucyjnego jako sądu konstytucyjnego jest atakiem na samą
Konstytucję. Od tego momentu, kiedy nie działa Trybunał Konstytucyjny, nie
działa też Konstytucja. Tak samo, jakby sparaliżowanie sądu karnego mogłoby
nadal utrzymać przy życiu Kodeks karny. To niemożliwe. Jak nie ma sądu karnego,
nie ma Kodeksu karnego, nie ma sądu konstytucyjnego, takiego jak w Stanach
Zjednoczonych czy we wszystkich krajach Europy Zachodniej po drugiej wojnie
światowej, to nie ma Konstytucji. To znaczy ona jest, ale na kołku, ona wisi, jest
tylko papierem. Jak pisze Hans Kelsen, twórca europejskiej koncepcji sądów
konstytucyjnych, dopóki nie ma organu niezależnego, zdolnego do skutecznego
uchylenia niekonstytucyjnej ustawy, Konstytucja jest tylko zbiorem pobożnych
życzeń. Jeśli coś jest zbiorem pobożnych życzeń, to na pewno nie jest aktem
normatywnym. To jest właśnie ta różnica pomiędzy obydwoma (wschodnim
i zachodnim) paradygmatami i mając tę świadomość historyczną, zaproponowaliśmy właśnie wprowadzenie, w 1990 roku, samorządu terytorialnego. Dlaczego?
Dlatego że samorząd terytorialny jest najistotniejszym elementem paradygmatu
władzy publicznej na Zachodzie.
Dzisiaj na świecie wszyscy wiedzą, że dobrze jest mieć demokratyczny parlament, demokratycznie wybranego prezydenta, ale tylko w Europie Zachodniej
i w tym kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, oczywiście tu chodzi także o Stany
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Zjednoczone, o cały świat anglosaski, tylko tu rozumie się, czym jest prawdziwy
samorząd terytorialny. Poza zachodnią Europą nie ma samorządu terytorialnego.
Pamiętam doskonale, jak do Senatu RP po raz pierwszy przyjechał minister spraw
zagranicznych Ukrainy. Ucieszyliśmy się wtedy, że ten kraj powstaje. Ale do dzisiaj
nie jest w stanie wprowadzić samorządu terytorialnego, o to jest największy bój
na Ukrainie w tej chwili, nawet nie wojna w Donbasie jest centralnym problemem,
ale właśnie samorząd. Często tam jeżdżę, prawie każdego roku, jestem czasami
tam po dwa razy do roku, doradzam od lat Ukraińcom, w jaki sposób zbudować
samorząd terytorialny. Okazuje się jednak, że bariera cywilizacyjno-kulturowa
uniemożliwia im dokonanie tego skoku, chociaż oni już w XIV wieku w Kijowie mieli prawo magdeburskie, bo wtedy w średniowieczu prawo szło za obywatelami.
Jak kolonia niemiecka poszła na wschód, to oczywiście przyszła tam ze swoim
prawem – tak jak przyszła ze swoim prawem magdeburskim kolonia niemiecka
do Krakowa, do mojego rodzinnego Sandomierzu i wszędzie indziej w Polsce.
Na tym to polega i właśnie dlatego postanowiliśmy przekonać szybko Polaków, że samorząd terytorialny jest najistotniejszy, nie mówiąc wprost, o co tutaj
chodzi. Powiedzmy szczerze, baliśmy się, że być może nasza idea zostanie zbyt
szybko wypaczona. Większość polityków w tamtym czasie była przekonana, że
ten samorząd to nie jest nic takiego ważnego, że to jest coś, co będzie się zajmowało godzinami otwarcia sklepu, porządkami na osiedlach. Taką mieli wizję samorządności zakodowaną jeszcze w czasach PRL-u we wszystkich podręcznikach,
uczelniach, itd. Tak na dobrą sprawę dopiero po wyborach 27 maja 1990 r. politycy
obudzili się i zobaczyli, że tu jest coś takiego bardzo dziwnego, co podnosi głowę.
Ostatnio byłem w Dąbrowie Górniczej na zgromadzeniu Związku Miast Polskich
i byłem świadkiem, w jaki sposób samorządowcy rozmawiają z wiceministrem
edukacji narodowej na temat systemów szkolnictwa, gimnazjów, itd. Dostała
tam pani wiceminister straszliwy łomot, powiem wprost. Później siadła obok
mnie, a ja ją pocieszałem, mówiąc: niech się pani tak bardzo nie przejmuje, bo
ja pamiętam pierwsze spotkanie samorządowców w lipcu 1990 r. z premierem
Mazowieckim. On też był przekonany, że jak przyjeżdża, to wszyscy mu będą bili
pokłony, ale nie, samorządowcy od razu mu powiedzieli, jaka jest prawda, więc
samorząd jest niezmiernie ważną rzeczą.
Po uchwaleniu projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, co miało miejsce w Senacie, profesor Michał Kulesza, który był moim głównym doradcą, jako
przewodniczącego Komisji, zaproponował, żebyśmy przysłali szybko przetłumaczone na angielski i francuski nasze projekty do Rady Europy. Proszę sobie
wyobrazić, że już pod koniec stycznia dostaliśmy zaproszenie do Strasburga, po
to żeby podyskutować na temat naszego projektu. Nigdy nie zapomnę dyskusji
z członkami Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, jaka
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miała miejsce 5 lutego 1990 r., jeszcze przed uchwaleniem ustawy sejmowej, na
temat istoty tego, co robimy. Po kilku dniach przyszła opinia, mam nadzieję że
ona w archiwach Senatu jest, podpisana przez urzędnika Rady Europy o nazwisku
Locatelli, który zaopiniował, że nasz projekt jest zgodny z zasadami Europejskiej
Karty Samorządu Terytorialnego, która została przyjęta przez Radę Europy w 1985
roku. Czy państwo sobie wyobrażają, że my dopiero 5 lutego z Kuleszą dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego w Europie jak Europejska Karta Samorządu
Terytorialnego? Polska była za żelazną kurtyną, my byliśmy odcięci od tego, co
się w tej sprawie w Europie dzieje.
Ostatnio na czterdziestolecie Karty Samorządu Terytorialnego Rada Europy postanowiła swój jubileusz obchodzić właśnie tutaj, w Warszawie. W lipcu
zeszłego roku miała miejsce konferencja, w trakcie której przedstawiciel Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy powiedział, że prace nad
Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, zakończone w 1985 r. podpisaniem
tej konwencji, rozpoczęły się w 1950 roku, czyli na drugi dzień po powstaniu
Rady Europy i to jest najbardziej symptomatyczne, w roku, w którym, jak tu pan
senator Zientarski mówił, resztki samorządu terytorialnego w Polsce zostały
ostatecznie zlikwidowane. Czyli ten 1950 rok jest tutaj znowu cezurą. Polska
idzie na Wschód, natomiast Zachód rozwija ideę samorządności terytorialnej.
A dlaczego to tak długo trwało? Właśnie dlatego, że zbudowanie poprawnego
modelu władzy lokalnej i wpisanie jej w całą strukturę państwa to nie jest taka
prosta rzecz. Każde państwo ma swoją tradycję, swoje uwarunkowania, swoje
możliwości, a przede wszystkim właśnie historyczne uwarunkowania tego, w jaki
sposób układają się relacje pomiędzy obywatelami a władzą lokalną, pomiędzy
władzą lokalną a władzą centralną, regionalną, itd. To jest bardzo trudne, myśmy na szczęście dzięki takim ludziom jak profesor Regulski czy profesor Michał
Kulesza nie dali się wypchnąć intelektualnie z tego myślenia o paradygmacie
władzy publicznej na Zachodzie i dlatego udało nam się samorząd tak szybko
wprowadzić na powrót w Polsce.
Taką właśnie refleksją chciałbym zakończyć moje wystąpienie i powiedzieć
tak: przeżywamy w Polsce bardzo trudny czas – bardzo trudny z mojego punktu
widzenia, jako byłego polityka, ale także sędziego Trybunału Konstytucyjnego
i obywatela jako tako znającego historię. Ten czas rozpoczął się 16 listopada 2015
roku ogłoszeniem przez prezydenta, że niewinny człowiek zostaje ułaskawiony.
To było pierwsze postawienie się ponad prawem, ponad Konstytucją. Następnie,
co bardzo logiczne, nastąpił atak na Trybunał Konstytucyjny, a później już poleciało. Gdzie jesteśmy teraz? Moim zdaniem w Polsce została rozpoczęta rewolucja.
My mamy błędne wyobrażenie o rewolucji, wydaje nam się, że rewolucja to tłumy
na ulicach, rozlew krwi, zdobywanie Bastylii albo Pałacu Zimowego. Rewolucje,
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tam gdzie są parlamenty, dzieją się w parlamentach. Chyba że nie ma parlamentu,
to właśnie, tak jak w Rosji, mamy ikonograficzny obrazek rewolucji. Rewolucja
francuska trwała 10 lat, angielska 20 lat, niemiecka 15 lat. Rewolucja zawsze prowadzi do chaosu, nigdy nie kończy się czymś pozytywnym. W pewnym momencie
społeczeństwo w chaosie zaczyna krzyczeć o silną władzę i wtedy przychodzi
Napoleon, Hitler, Stalin. W takim momencie jesteśmy, miejmy tego świadomość.
Nie dajmy się wprowadzić w ten rewolucyjny dukt, bo to jest droga donikąd. Mam
nadzieję, że Polacy, którzy nie lubią rewolucji, powstrzymają ten pęd i hasło lex
est rex, które w Polsce było ugruntowane już w XVI wieku, zostanie przywrócone
do właściwych proporcji. I jeszcze jedna rzecz, ten czas szczególnie ekonomiści,
prawnicy, politolodzy powinni wykorzystywać jako czas zbierania doświadczeń
– po to, żeby kiedy przyjdzie już czas uspokojenia, naprawić Rzeczpospolitą. Bo
pamiętajcie państwo, po takich zmianach, jakie w Polsce się zaczęły, później już
nic nie będzie wyglądać tak jak poprzednio…
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Rozdział IV.
Konstytucyjne i ustawowe podstawy
prawa obywatela do informacji
o działalności organów
samorządu terytorialnego
1. Wprowadzenie
Rozważania związane z problematyką jawności działania administracji publicznej w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu
terytorialnego należy rozpocząć od stwierdzenia, że jawność działania organów
administracji publicznej to prawo obywatela do uzyskiwania informacji publicznej1, które jest elementem demokratycznego państwa2. Na gruncie prowadzonych
A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Administracja publiczna – uwarunkowania prawne,
organizacyjne i społeczne, (red.) A. Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
2015, s. 15 – 32; W nauce prawa istotę współczesnego samorządu terytorialnego, jako instytucji
prawnej, określa się przez wskazanie dwóch jego istotnych cech. Samorząd terytorialny polega na
wykonywaniu administracji publicznej przez prawnie upodmiotowioną grupę społeczną, a przez
to na decentralizacji tej administracji.
2
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne aspekty samorządu powiatowego
i jego koncepcje prawno-organizacyjne, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej
1989 r. (red.) A. Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 59 – 81;
J. Jagoda, Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji,
Miscellanea Iuridica, t. 2, Tychy 2003, s. 50; Samorząd terytorialny powołany jest przez prawo do
wykonywania zadań publicznych, w tym w drodze sprawowania władztwa administracyjnego
1
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rozważań zasadę jawności3 należy postrzegać jako wartość i ideę, która jest
źródłem prawa do informacji publicznej4. W Polsce prawo do informacji publicznej po raz pierwszy zostało wyrażone w Preambule Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 r.5, gdzie zaznaczono, aby „działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność”. Wynika z tego, że polski ustrojodawca postanowił
zrealizować ten postulat poprzez ustanowienie – i to po raz pierwszy w akcie
prawnym tej rangi – podmiotowego prawa do informacji, na które składa się
prawo do informacji publicznej.
Z kolei w „Słowniku języka polskiego” termin „jawność” określony jest jako
„dokonywanie czegoś w sposób jawny, powszechnie widoczny, brak tajności,
nieukrywanie czegoś, dostępność dla ogółu; szczerość, otwartość”6. Zatem
pojęcie „jawności” jest przeciwieństwem tajemnicy. Wobec tego w takim rozumieniu słownikowe pojęcie „jawności” wiąże się z jawnością głosowania, obrad
oraz rozpraw. Tak więc jawność rozumiana jest jako jawność życia publicznego
i jest obecna w nauce prawa, o czym świadczą liczne definicje. Z uwagi na to
istotne wydaje się wskazanie na relacje między prawem do informacji publicznej
i jawnością życia publicznego. Można więc powiedzieć, że jawność, jako idea,
czyli postulowany stan rzeczy, do którego dąży państwo, nie zawsze w pełni go
realizując. Jawność jako wartość i idea jest źródłem prawa do informacji, a jej
instytucjonalną gwarancją jest prawo do informacji7.
przez odrębne od państwa podmioty prawne, które w swej działalności są samodzielne, chociaż
podlegają w określonym zakresie nadzorowi państwowemu.
3
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej na przykładzie samorządu gminnego. Zarys problematyki, Opere et Studio pro Oeconomia No 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, Warszawa 2009, s. 63 – 87; Samorząd terytorialny w Polsce jest instrumentem decentralizacji państwa i w tym sensie stanowi szczególną postać
administracji publicznej. Jednostki samorządu terytorialnego są instytucjonalno-organizacyjną
formą decentralizacji administracji publicznej.
4
Por. A. Gołębiowska, Local government in the Constitution of Republic of Poland of 1997, [w:]
Ius Novum 2 (2015), s. 25 – 43; A. Piskorz – Ryń, Prawo do informacji od podmiotów wykonujących
administrację publiczną w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny” (2000), z. 7–8, s. 88.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.
483 z późn. zm.); Por. K. Tarnacka, Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa
2009, s. 266 – 299.
6
M. Szymczak, (red.), Słownik języka polskiego, tom pierwszy A– K, Warszawa 2010.
7
Zasada jawności życia publicznego pojawiła się w polskim konstytucjonalizmie i prawodawstwie, zanim została w nim sformułowana zasada demokratycznego państwa prawnego, co nastąpiło poprzez nowelę z grudnia 1989 roku. Zasada to została wpisana do przepisu art. 1 Ustawy
Zasadniczej w wyniku zmiany niektórych przepisów Konstytucji PRL dokonanych 29 grudnia 1989
roku i stanowiła istotne novum, które potem stało się wzorcem kontroli wykorzystywanym w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Wobec tego rola zasady demokratycznego państwa
prawnego nie ograniczyła się do potencjonalnego programowego znaczenia. Stała się przepisem
o istotnych konsekwencjach normatywnych. Znalazło to wyraz w pierwszym orzeczeniu, w jakim
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Prawo do informacji i jawności działania w jednostkach samorządu terytorialnego orzecznictwo sądowe próbowało wyprowadzić z uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego8 zasady pogłębiania zaufania obywateli
do organów państwa oraz ograniczonej jawności działań organów administracji.
Oznaczało ono prawo obywatela do informacji o rozstrzygnięciu spraw administracyjnych, w których ma on interes prawny, czyli w których był stroną lub
uczestnikiem. Ponadto określonym kategoriom osób przysługiwało rozszerzone
prawo do uzyskiwania informacji o działaniach organów publicznych. Dotyczyło
to parlamentarzystów, dziennikarzy, radnych oraz członków organizacji społecznych, którzy zgodnie z przepisami prawa mogli uczestniczyć w postępowaniu
administracyjnym na prawach strony.

2. Prawo do informacji publicznej w Konstytucji RP
Najistotniejszym aktem prawnym, który reguluje kwestię dotyczącą jawności i przejrzystości działań administracji publicznej w Polsce, są przepisy art. 54
i 61 Konstytucji RP z 1997 r.9. Z przepisu art. 54 ust. 1 Konstytucji RP wynika, że
każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji. Przepis art. 61 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
polski sąd konstytucyjny powołał się na tę zasadę. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia
8 maja 1999 roku (sygn. akt K 1/90, OTK 1990, poz. 2) uznano za niekonstytucyjne przepisy ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, wskazując na to, iż zasada niedziałania
prawa wstecz jest jednym z istotnych elementów zasady państwa prawnego. W innym orzeczeniu
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 sierpnia 1990 roku zwrócono uwagę na to, iż elementami
państwa prawnego są zasady odnoszące się do sposobu stanowienia prawa, które wiążą się
z poszanowaniem wartości formalnych, czyli takich jak ochrona zaufania obywateli do państwa
i stanowionego przez niego prawa.
8
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z późn. zm.).
9
Por. A. Gołębiowska, Europeanization of administrative law and public administration in Poland, [w:] Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, (red.) I. Kłóska, Bielsko-Biała
2015, s. 11 – 37; J. Stankiewicz, Prawo do informacji o działaniach organów administracji publicznej,
[w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej. Materiały
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Iwonicz Zdrój 6–8 maja 2002 r., Rzeszów 2002, s. 458;
P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1999, s. 98 – 99; A. E. Olejniczak – Szałowska, Ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów
samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” (1995), nr 4, s. 4; A. Piskorz – Ryń, Prawo do
informacji..., s. 90; T. Górzyńska, Prawo do informacji a Konstytucja, Rzeczpospolita z dnia 18 lipca
1994 r.; A. Piskorz – Ryń, Dostęp do informacji publicznej – zasady konstytucyjne ustawy, „Kwartalnik
Prawa Publicznego” (2002), nr 4, s. 183 – 185.
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publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne10. Poza tym „prawo to obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie,
w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”11. Z ust. 2 tego przepisu wynika, że prawo
do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Prawa i wolności jednostki nie mogą mieć charakteru absolutnego12. Z tego
względu w ust. 3 art. 61 Konstytucji RP przewidziano możliwość ograniczenia tego
prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, które może nastąpić wyłącznie ze względu na
określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu
gospodarczego państwa13. Można zatem powiedzieć, iż Konstytucja RP reguluje
W. Sokolewicz, Art. 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. IV, L. Garlicki
(red.), Warszawa 2005, s. 7 – 8; Jednocześnie należy zaznaczyć, że przepis wyrażony w art. 61 ust 1
Konstytucji RP daje podstawę do generowania normy prawnej, pozwalającej na określenie obowiązku administracji publicznej, polegającego na udzielaniu obywatelowi posiadanych przez niego informacji dotyczących działań przez niego podejmowanych. Poza tym jest to norma samowykonalna.
11
Jednocześnie należy zauważyć, iż istotne znaczenie dla określenia zakresu pojęcia „informacja
publiczna” ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2002 r. (sygn. akt
II SA 1956/2002). W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r.
(sygn. akt I OSK 928/05) do tego pojęcia „informacja publiczna” zaliczono także wiedzę „o obowiązującym prawie, gdyż stanowi ona istotny zbiór danych działalności organów władzy publicznej.
Nie stanowi natomiast tego typu informacji polemika z zapadłym rozstrzygnięciem czy żądanie
dokonania przez organ wykładni prawa”. Przepis art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. Z punktu widzenia
prowadzonych rozważań warto zaznaczyć, że z treści przepisu konstytucyjnego wynika, że jego
istotą jest prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. I chociaż ustrojodawca nie posłużył się wprost terminem „informacja publiczna”, to z treści przepisu art. 61 Konstytucji RP można odczytać, że chodzi tu o intencję
odnośnie do rodzaju informacji, do której dostęp zagwarantowano obywatelom przepisami tego
artykułu w wyniku zobowiązania określonych podmiotów do umożliwienia dostępu. Zatem na
podstawie kryterium podmiotowego można ustalić, iż informacją publiczną jest każda informacja
wytworzona, przetworzona albo znajdująca się w posiadaniu władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Z kolei kryterium przedmiotowe w myśl przepisu art. 1
ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej można zdefiniować informację publiczną jako
każdą informację o sprawach publicznych.
12
W. Śniecikowski, Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata), „Samorząd Terytorialny” (2002), nr 7–8, s. 41.
13
A. Gołębiowska, Konstytucyjno-prawne aspekty kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarczy
jednostek samorządu terytorialnego (red.) E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015 s. 7 – 21; Prawodawca w Konstytucji RP w art. 16 ust 2 i art. 171 posługuje się
określoną sekwencją zwrotami „samorząd terytorialny”, który uczestniczy w sprawowaniu władzy
10
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dostęp do informacji zbyt ogólnie14, dlatego też istotną kwestią było sprecyzowanie
szczegółowych przepisów prawnych w tej kwestii i w ust. 4 art. 61 Konstytucji RP
przekazano zakres tych spraw do uregulowania w ustawodawstwie zwykłym, czyli
w ustawie o dostępie do informacji publicznej z 2001 r.15, natomiast w odniesieniu
do Sejmu i Senatu tryb udzielania informacji określają ich regulaminy. Ustrojodawca wskazał, że art. 61 Konstytucji RP jest prawem bezpośrednio obowiązującym,
ponieważ z art. 8 ust. 2 wynika, że należy bezpośrednio stosować przepisy prawa
oraz że tryb, który jest jednym z wielu elementów prawa dostępu do informacji
publicznej, jest określony w ustawach i regulaminach.

3. Prawo do informacji publicznej
w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego
Zasadę jawności działania16 organów jednostek samorządu terytorialnego
prawodawca wprowadził w ustawie z 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie
gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji
rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw17. Z ustaw tych
wynika, że działalność organów gminy18, powiatu19 oraz województwa20 jest jawna. Obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady
gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i posiedzenia ich komisji, a także
publicznej, a którego działalność podlega nadzorowi. Z kolei termin „jednostki terytorialne”, którym zapewnia się zdolność wykonywania zadań publicznych, prawodawca zawarł w art. 15 ust. 2
Konstytucji RP. Wobec tego należy przyjąć, że wspólnota samorządowa, jako jednostka terytorialna
wyposażona w osobowość prawną, czyli jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotem
prawa do samorządu terytorialnego.
14
Por. A Gołębiowska, Europeanization of administrative law…, s. 15 – 23; B. Dolnicki, Zasada
jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Olszanica 23–26 maja
2004 r., Rzeszów 2004, s. 115.
15
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.); zwana dalej u.d.i.p.
16
A. Gołębiowska, Local government…, s. 28 – 31.
17
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U., Nr 45, poz. 497 z późn. zm.).
18
Art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.); zwana dalej u.s.g.
19
Art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.); zwana dalej u.s.p.
20
Art. 15a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz.
596 z późn. zm.); zwana dalej u.s.w.
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dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym
protokołów posiedzeń organów gminy, powiatu i województwa oraz komisji rad
gminy, powiatu i sejmiku województwa. Z kolei zasady dostępu do dokumentów
oraz korzystania z nich określają statuty gminy, powiatu i województwa, natomiast ograniczenia gwarantowanej zasady jawności mogą wynikać wyłącznie
z przepisów prawnych zawartych w ustawach.
W 1999 r. w samorządzie powiatowym i województwa wprowadzono zasadę jawności podejmowania uchwał przez organy samorządu powiatowego
i województwa21. Do ustawy o samorządzie gminnym zasada ta wprowadzona
została dopiero w 2001 r. ustawą zmieniającą, wraz z ustanowieniem ogólnej
zasady jawności działania organów samorządu terytorialnego wszystkich trzech
jednostek samorządowych22. Przed 2001 r., z racji braku odpowiedniej regulacji, w orzecznictwie sądowym dopuszczano w gminie możliwość wprowadzania tajności głosowania „przepisami szczególnymi” oraz przepisami statutów
gminnych23. Z tego też względu w doktrynie i w orzecznictwie powszechna była
opinia, że poddawanie wszystkich spraw pod głosowanie tajne byłoby sprzeczne
z przepisami ustawy samorządowej. Po reformie samorządowej stanowisko to
uległo zmianie, a jawność głosowania stanowiła zasadę w działalności organów
samorządu powiatowego i województwa24. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii
rozwiązano dopiero po nowelizacji w 2001 r. ustawy o samorządzie gminnym25.
Uchwały rady gminy, rady powiatu, zarządu powiatu i województwa zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady albo zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej26. Jednakże tylko w odniesieniu do sejmiku województwa ustawodawca przewidział,
iż uchwały tego organu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jego ustawowego składu, w głosowaniu jawnym lub jawnym
imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej27.

A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne…, s. 61 – 66.
A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej…, s. 66 – 74.
23
Por. A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego…, s. 24 – 27; RIO w Szczecinie w uchwale
z dnia 17 kwietnia 1996 roku (sygn. akt I/90/S/9, OwSS 1996/4/136/136) oraz NSA w wyroku z dnia
29 czerwca 1995 roku ( sygn. akt III SA 1179/95), „Wokanda” 1996/2/29.
24
A. Gołębiowska, Local government…, s. 26 – 29.
25
Por. A. Szewc, Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, teza 11, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Warszawa 2012, Lex dla Samorządu
Terytorialnego, dostęp 24 luty 2014 roku; A. Gołębiowska, Local government…, s. 34 – 39.
26
Por. A. Gołębiowska, Decentralizacja administracji publicznej…, s. 64 – 72; Art. 14 u.s.g.;
art. 13 u.s.p. oraz art. 13 ust. 4 u.s.w.
27
Por. A. Gołębiowska, Europeanization of administrative law…, s. 25 – 27; Art. 19 ust. 1 u.s.w.
21

22
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Istotne znaczenie z punktu prowadzonych rozważań posiadają zmiany w ustawodawstwie, które mają odzwierciedlenie w orzecznictwie. Stanowisko judykatury
w tym zakresie przedstawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2001 r.28,
w którym zaznaczono, iż: „rada gminy nie może określić w akcie prawa miejscowego,
że dopuszczalne jest tajne głosowanie nad sprawą należącą do jej kompetencji”29.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2008 roku30 wypowiedział się podobnie jak Sąd Najwyższy, bowiem stwierdził, że: „Prawo wewnętrzne
obowiązujące w danej gminie – w tym wypadku regulamin głosowania (...) – nie może
być sprzeczne, ani też wyłączać stosowania przepisów ustawy”31. W wyroku z dnia 12
marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż „w przypadkach, w których
przepis ustawy expressis verbis nie dopuszcza tajnego głosowania, złamanie zasady
jawności jest istotnym naruszeniem prawa”32. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny
zaznaczył, iż „Uchybienie, w szczególności świadome, wymaganemu trybowi podejmowania uchwał i tym samym naruszenie zasady jawności głosowania nie może być
uznane za nieistotne naruszenie prawa, zwłaszcza że nie można domniemywać, czy
głosowanie zgodne z prawem dałoby taki sam wynik”33.
Zastanawiając się nad problematyką dotyczącą jawności podejmowania
uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego i rozważając sposoby głosowania, należy wyjaśnić, iż powszechnie obowiązującą w samorządzie
terytorialnym zasadą jest głosowanie jawne. Wyjątkowo zaś w odniesieniu do
sejmiku województwa również jawne imienne, natomiast wszystkie inne sposoby stanowią wyjątek, który musi być przewidziany w przepisach ustawy. Warto
zaznaczyć, iż wyjątkami takimi są głosowania tajne wynikające np. z przepisów
art. 19 ust. 1 u.s.g., art. 14 ust. 1 u.s.p., art. 20 ust. 1 u.s.w. oraz występujące tylko
w ustawie o samorządzie gminnym głosowania imienne przewidziane np. w przepisach art. 28a i art. 28b u.s.g., które w odniesieniu do sejmiku województwa stanowi podstawowy tryb podejmowania uchwał. Jednocześnie należy zauważyć, iż
poza przepisami ustaw samorządowych wyjątki takie mogą także wprowadzać
przepisy innych ustaw, np. przepis art. 160 § 1 ustawy z 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych34, który przewiduje tajne głosowanie w sprawie wyboru
ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych.
Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2001 roku (sygn. akt III RN 87/00).
Tamże.
30
Wyrok NSA z dnia 13 listopada 2008 roku (sygn. akt II OSK 1262/08), LEX nr 506962.
31
Tamże.
32
Wyrok NSA z dnia 12 marca 2013 roku (sygn. akt I OSK 19997/2012), „Gazeta Prawna” 2013/51/10.
33
Tamże.
34
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz.
427 ze zm.).
28
29
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Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż głosowanie tajne opiera się na założeniu,
iż osoby postronne nie mogą poznać treści głosu osoby głosującej. Głosowanie
odbywa się najczęściej z wykorzystaniem kart do głosowania albo coraz częściej
w formie elektronicznego systemu głosowania. Z kolei głosowanie jawne stanowi
jego przeciwieństwo, dlatego też umożliwia pozostałym członkom organu, a więc
również osobom trzecim, jeżeli są obecne przy podejmowaniu tego aktu, poznanie
treści głosu osoby głosującej35. Głosowanie imienne natomiast jest szczególnym
rodzajem głosowania jawnego. Z uwagi na to, o ile głosowanie tajne nie rodzi wątpliwości, o tyle od dłuższego czasu zarówno w doktrynie, jak i w praktyce prowadzona jest dyskusja na temat relacji, jaka zachodzi pomiędzy głosowaniem jawnym
a jawnym imiennym, szczególnie z racji tego, iż głosowanie jawne imienne stanowi
w myśl ustawy o samorządzie gminnym wyjątek od zasady głosowania jawnego.
Przedstawione dwa tryby głosowania rozróżnia przede wszystkim to, że
wyniki głosowania jawnego imiennego zostają zaznaczone w protokole sesji
poprzez wskazanie imienia i nazwiska każdego radnego, jak również sposobu,
w jaki głosował, a zatem, czy był „za”, czy „przeciw” przyjęciu uchwały, albo
czy „wstrzymał się” od głosowania. Z kolei przy zwykłym głosowaniu jawnym
w protokole z sesji umieszcza się tylko sumę głosów oddanych „za”, „przeciw”
oraz „wstrzymujących się”.
Z przeprowadzonych badań wynika, że podnoszone są głosy, iż taki sposób podejmowania uchwał nie gwarantuje zachowania pełnej jawności w myśl przepisu
art. 61 Konstytucji RP, jak również przepisów art. 11b u.s.g., art. 8a u.s.p. oraz art.
15a u.s.w. Wynika z tego, że zasada jawności jest zachowana tylko w momencie
głosowania. Wobec tego samo jawne głosowanie na sesji poprzez podniesienie
ręki w taki sposób, że można w tym momencie imiennie zidentyfikować głosującego, jest niewystarczające do zagwarantowania konstytucyjnej zasady jawności36.
Z kolei dla osób nieobecnych na sesji jawna pozostaje tylko sumaryczna liczba
głosów oddanych „za”, „przeciw” czy też „wstrzymujących się” odnotowana
w protokole sesji. Wynika z tego, że osoby te nie są w stanie dowiedzieć się
z dostępnego im protokołu, jak dokładnie głosował każdy z radnych. W związku
z tym można powiedzieć, że w ten sposób naruszona zostaje zasada jawności
działania organów samorządu. Warto tym samym zauważyć, iż problemy te nie
A. Szewc, Komentarz do art. 14 …, teza 11.
Por. A Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego…, s. 26 – 29; Warto zauważyć, że wprowadzenie do Konstytucji RP pojęcia wspólnoty samorządowej i budowanie na niej konstrukcji
jednostek samorządu terytorialnego jako samodzielnych podmiotów administracji publicznej
posiada wymiar ideologiczny. Ponadto jest wyrazem odejścia od totalitarnego systemu władzy.
Poza tym jest czynnikiem budującym społeczeństwo obywatelskie, społeczną gospodarkę rynkową
i demokratyczne państwo prawne.
35

36
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pojawiają się, jeśli mamy do czynienia z głosowaniem imiennym przewidzianym
w przepisach ustawy o samorządzie województwa, lecz tylko w odniesieniu do
organu stanowiącego. Wobec tego dla osób nieuczestniczących w sesji dostępne
są informacje dotyczące tego, który radny, jak głosował.
W odniesieniu do analizowanej problematyki niektóre samorządy, dokonując
próby zagwarantowania swoim mieszkańcom realizacji konstytucyjnej zasady
jawności, zaczęły zastanawiać się nad tym, czy rady mogą w statutach i regulaminach wprowadzać zasadę, zgodnie z którą wymagane ustawowo głosowanie
jawne będzie głosowaniem imiennym37. Dopuszczając taką możliwość, można
odwołać się również do przepisów ustawy o samorządzie województwa. Zatem
w tym jedynym przypadku głosowanie imienne, podobnie jak zwykłe głosowanie jawne, jest zasadą obowiązującą przy podejmowaniu uchwał. Wobec tego
sejmik województwa może swobodnie decydować o tym, czy daną uchwałę
podejmować będzie w głosowaniu jawnym, czy też w głosowaniu imiennym,
jednakże poza tymi sytuacjami, w których ustawa wymaga głosowania tajnego.
Zatem opowiadając się za dopuszczeniem głosowania imiennego we wszystkich tych przypadkach, gdzie występuje głosowanie jawne, należy zauważyć,
iż istotą problemu nie jest sposób głosowania, ale sposób odpowiedniego zrelacjonowania tego głosowania w protokole, co może mieć wpływ na technikę
głosowania. Wydaje się więc, że nie chodzi tutaj o zmianę trybu głosowania, tylko
o techniczne rozwiązanie. Dlatego też nasuwa się pytanie: jak to głosowanie ma
przebiegać? Próbując odpowiedzieć na postawione pytanie, należy podkreślić,
iż zasadne wydaje się dopuszczenie głosowania jawnego, ale w taki sposób, aby
jawność ta polegać miała na oddaniu głosu na imiennej karcie do głosowania lub
na tym, że przewodniczący obrad wywołuje kolejno radnych, a oni ustnie oddają
głos, który odnotowywany jest w protokole38. Niemniej jednak należy zauważyć,
iż wskazane rozwiązania charakteryzują głosowanie imienne, co oznacza, że
zmianie ulega jednak sam tryb głosowania.
37
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne…, s. 63 – 72; Jednocześnie należy
zauważyć, że treść przepisów Konstytucji RP, szczególnie zawartych w Rozdziale I zatytułowanym
Rzeczpospolita i w Rozdziale VII pod tytułem Samorząd Terytorialny, upoważnia do stwierdzenia,
że konstytucyjny, a przez to i ustrojowy charakter ma zasada podmiotowości i samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego, chociażby w zakresie stosunków prawa publicznego, które
powstają w związku z prawem do stosowania władzy w toku wykonywania zadań publicznych.
Doktryna polskiego prawa konstytucyjnego opiera się na poglądzie, że Konstytucja RP przewiduje zasadę samorządności terytorialnej, która polega na zagwarantowaniu obywatelom udziału
w sprawowaniu władzy przez konstrukcję ustroju władzy lokalnej, dzięki której mogą oni faktycznie
decydować o sprawach lokalnych albo mieć na nie wpływ.
38
Por. I. Krześnicki, Głosowanie jawne co do istoty jest głosowaniem imiennym, http://www.
samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/glosowanie-jawne-co-do-istoty-jest-glosowaniem-imiennym.

53

Przeciwnicy takiego poglądu39 powołują się, na przepisy art. 14 u.s.g., art. 13
u.s.p. oraz art. 31 ust. 4 u.s.w., podnosząc, iż odstępstwa od zasady podejmowania
uchwał w głosowaniu jawnym mogą nastąpić tylko mocą przepisów ustawy40.
Wobec tego regulacja prawna nakazuje podejmowanie uchwał w głosowaniu
jawnym, natomiast w innym trybie tylko wówczas, jeśli określony przepis ustawy
tak stanowi, to ma charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli nie występują
od niej żadne wyjątki. Z tego też względu statut gminy nie może wprowadzać
żadnych odmienności zarówno co do jawności, jak i tajności głosowania. Zatem
jeśli prawodawca dopuszcza tryb głosowania jawnego imiennego, to stanowi
o tym wprost w przepisach ustawy, tak jak to uczynił np. w przepisach art. 28a
ust. 5 albo w art. 28b ust. 4 u.s.g.
Z treści prezentowanych przepisów prawnych wynika, że ustawodawca
odróżnia głosowanie jawne od głosowania jawnego imiennego. Wobec tego
powstaje pytanie: czy intencją ustawodawcy było pozostawienie radzie gminy,
powiatu oraz zarządom wyboru w zakresie tego, czy podejmują uchwałę w zwykłym głosowaniu jawnym, czy w jawnym imiennym? Próbując odpowiedzieć na
to pytanie, warto przede wszystkim zaznaczyć, że gdyby to było zamierzeniem
ustawodawcy, z pewnością posłużyłby się analogiczną konstrukcją do użytej
w przepisie art. 19 ust. 1 u.s.w. Wobec tego, mając na względzie tę wątpliwość,
nasuwa się następne pytanie, a mianowicie: dlaczego ustawodawca tak różnicuje
sposób podejmowania uchwał przez organy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego? Wyjaśniając wątpliwość zawartą w postawionym pytaniu,
należy zasugerować, że brzmienie przepisu art. 14 u.s.g. według opinii niektórych
autorów „nie pozostawia żadnych wątpliwości, że zasadą jest podejmowanie
przez radę gminy uchwał w głosowaniu jawnym, a wszelkie odstępstwa od tej
zasady muszą wynikać z woli ustawodawcy – chyba że ustawa stanowi inaczej”41.
Wobec tego można powiedzieć, że statut oraz uchwała rady nie jest aktem,
w którym można byłoby wprowadzić inne kwalifikowane formy głosowania,
np. tajne albo imienne.
Zasadne w tej kwestii wydaje się stanowisko judykatury, zwłaszcza wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.42
dotyczący statutu gminy. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administra39
Por. A. Wierzbica, Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, teza 3, [w:] Ustawa
o samorządzie gminnym. Komentarz, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2010, Lex dla Samorządu Terytorialnego, dostęp 23 lutego 2014 roku.
40
Por. A. Gołębiowska, Local government…, s. 37 – 43.
41
Por. M. Cyrankiewicz, Głosowanie imienne, „Wspólnota” (2007), nr 3, s. 28.
42
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Wa 30/06), www.nsa.
gov.pl, LEX nr 902748.
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cyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 lutego 2006 r.43, w którym wypowiedział się
z kolei na temat statutu powiatu. Warto wyjaśnić, iż w analizowanych sprawach
sąd oddalił skargę rady na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające
nieważność przepisu statutu, który wprowadzał jako zasadę głosowanie imienne.
Zatem istotne wydaje się stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że „Ustawodawca
w sposób jednoznaczny uregulował na gruncie ustawy o samorządzie gminnym
tryb głosowania i przypadki, w których głosowanie może być przeprowadzone
imiennie. Nie można zgodzić się z twierdzeniem skarżącej, iż głosowanie imienne
stanowi w istocie głosowanie jawne, zaś różnica sprowadza się wyłącznie do
kwestii technicznych. Głosowanie jawne imienne stanowi bowiem szczególną
formę głosowania jawnego wymagającą jednoznacznej identyfikacji oddających
głos radnych, przypisaną wyjątkowym, uregulowanym w ustawie przypadkom,
które sprowadzają się do referendum w sprawie odwołania osoby pełniącej
funkcję organu wykonawczego gminy. Dlatego należy uznać, że rada gminy nie
jest upoważniona do wprowadzenia w statucie gminy generalnej reguły głosowania jawnego imiennego”44.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niektóre jednostki samorządu terytorialnego powoływały się na stanowisko judykatury i tym samym chciały w pełni
zadośćuczynić konstytucyjnej zasadzie jawności działania organów. Z uwagi
na to próbowały problem ten rozwiązać w trochę inny sposób, czyli bez wprowadzania odrębnych regulacji w statutach oraz regulaminach. Wobec tego,
korzystając z regulacji zawartej w przepisie art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie
z którym prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu – zdecydowały się na publikowanie w internecie nagrań obrazu i dźwięku z przebiegu
sesji, tak aby każdy zainteresowany mógł prześledzić poszczególne głosowania
w sposób identyfikujący każdego głosującego45.
Wobec tego słuszny wydaje się pogląd, że w takiej sytuacji, gdy zapewniona
jest audiowizualna transmisja z przebiegu sesji za pośrednictwem internetu oraz
lokalnych stacji telewizyjnych, rada gminy nie ma żadnych podstaw prawnych do
ograniczania jawności swoich obrad. Próbując rozstrzygnąć tę kwestię, należy
zaznaczyć, iż Konstytucja RP gwarantuje nie tylko jawność obrad, ale także prawo
Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 lutego 2006 roku (sygn. akt II SA/Op 482/05), www.nsa.gov.
pl, LEX nr 871532.
44
Por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Wa 30/06), www.
nsa.gov.pl, LEX nr 902748.
45
Por. A. Gołębiowska, Europeanization of administrative law…, s. 23 – 37.
43
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do ich rejestracji. Wobec tego fakt, że władze gminy zapewniają transmisję obrad
oraz możliwość uzyskania zapisu sesji na nośniku, nie wyklucza konstytucyjnego
prawa obywatela do rejestracji obrad rady gminy46.
Warto wyjaśnić, iż fundamentalne znaczenie w odniesieniu do konstytucyjności przepisów ustawy posiada konkluzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi, który w wyroku z dnia 9 lipca 2008 roku47 stwierdził, iż pod pojęciem
szeroko rozumianego „prawa do informacji” należy rozumieć także „prawo
obywatela do rejestracji obrazu z obrad kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów”48. Z kolei pojęcie „wstępu na sesje rady
gminy i posiedzenia jej komisji” ustrojodawca przewidział w przepisie art. 11b
ust. 2 u.s.g., podobnie jak i pojęcie „dostępu do posiedzeń kolegialnych organów
władzy publicznej”, które użyte w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie
do informacji publicznej49 należy interpretować nie tylko jako możliwość „bycia
46
R. Skwarło, Rada gminy nie może zakazać filmowania swoich obrad, http://www.samorzad.
lex.pl/newsletter?action=showNews&idn=69862&k=11&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NS10022014.
47
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 roku (sygn. akt II SA/Łd 89/08), LEX nr 602953.
48
Tamże.
49
Jednocześnie warto zauważyć, że w art. 1 ust 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej podkreślono, iż „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i trybie określonych w niniejszej ustawie”.
Z analizy przepisów ustawy wynika, że definicja informacji publicznej jest zbyt ogólna, a podczas
prac legislacyjnych zarzucano jej, że posiada błąd logiczny ignotum per ignotum, polegający na
wyjaśnieniu pojęcia nieznanego przez zastosowanie pojęcia nieznanego. Poza tym należy zwrócić
uwagę na przepis 6 tej ustawy, bowiem on jedynie egzemplifikuje kategorie informacji publicznej,
która polega na jej udostępnieniu, ale nie tworzy katalogu zamkniętego, co oznacza, że nie podaje
szczegółowej definicji pojęcia informacji publicznej. Skoro art. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej definiuje informację publiczną jako każdą informację o sprawach publicznych, to zasadne
wydaje się przypomnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30
października 2002 r., w którym stwierdzono, że „informację publiczną stanowi każda wiadomość
wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne
podmioty, które tę wiedzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez
podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów”. Ponadto należy zaznaczyć, że NSA
do zakresu pojęcia „informacja publiczna” zalicza także wiedzę „o obowiązującym prawie, gdyż
stanowi ona istotny zbiór danych o działalności organów władzy publicznej. Nie stanowi natomiast
tego typu informacji polemika z zapadłym rozstrzygnięciem czy żądanie dokonania przez organ
wykładni prawa”. Poza tym należy zauważyć, iż z charakteru Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej
i jej miejsca w hierarchii źródeł prawa wynika, że w aktach prawnych rangi ustawowej powinny
być rozwijane idee i zasady ustawy zasadniczej, w tym dotyczące statusu jednostki w państwie.
Wobec tego „pluralizm aktów prawnych” dotyczących prawa do informacji publicznej uznać należy
za konieczność, do której przyczyn zaliczyć należy aspekty tego prawa oraz jego występowanie
w różnych sferach aktywności jednostki i władz publicznych. Zatem tak rozumiany „pluralizm aktów prawnych” rozwijających konstytucyjne prawo do informacji publicznej nie jest sprzeczny ze
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obecnym” podczas obrad rady gminy albo posiedzeń jej komisji, ale również
w odniesieniu do przepisu art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako prawa obywatela do
rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji50. Dlatego
też ustawa o dostępie do informacji publicznej ma charakter lex generalis w stosunku do innych aktów prawnych związanych z prawem do informacji publicznej.
Wynika to przede wszystkim z jej art. 1 ust. 2 przy założeniu, że relacje między
przepisami przywołanymi w tekście ustaw, które regulują wybrane aspekty
prawa dostępu do informacji publicznej w określonych dziedzinach aktywności
organów władzy publicznej, z ustawą o dostępie do informacji publicznej wpisują
się w jedną z ogólnych zasad wykładni lex specialis derogat legi generali.
W związku z tym, iż powstają wątpliwości w stosunku do możliwości szerszego stosowania głosowania jawnego imiennego, zasadne wydaje się doprowadzenie do uregulowania w przepisach prawnych tej kwestii w taki sposób,
aby w pełni zagwarantowana została konstytucyjna zasada jawności działania
samorządu.
Wobec tego, aby sprostać oczekiwaniom społecznym i zadośćuczynić konstytucyjnej zasadzie jawności, należałoby zaproponować wprowadzenie we
wszystkich trzech jednostkach samorządowych jednolitych zasad obowiązujących przy podejmowaniu uchwał przez organy stanowiące. Poza tym imienne
wykazy głosowań radnych wraz ze wskazaniem przedmiotu głosowania podawane powinny być do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia głosowania. W związku z zaproponowanym
wprowadzeniem jako zasady głosowania imiennego w ustawie o samorządzie
gminnym zrezygnowano z niego w ogóle, jako ze szczególnego trybu51. Z tego też
względu we wszystkich trzech jednostkach samorządowych wyjątkiem miałoby
być tylko głosowanie tajne, ale oczywiście w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Jednocześnie zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na to, iż zaproponowane
zmiany nie dotyczą podejmowania uchwał przez kolegialne organy wykonawcze. W tym zakresie w dalszym ciągu w odniesieniu do zarządu województwa
obowiązywać miałby w obecnym brzmieniu przepis art. 31 ust. 4 u.s.w. Z kolei
w odniesieniu do zarządu powiatu kwestia głosowania byłaby już nieaktualna
w związku z tym, iż projekt prezydencki zakłada jego likwidację, ustanawiając
organem wykonawczym powiatu starostę, który jako organ monokratyczny nie
podejmowałby uchwał.
stwierdzeniem, że w założeniach ustawa o dostępie do informacji publicznej jest aktem istotnym
dla przejrzystości życia publicznego.
50
Por. A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne…, s. 69 – 72.
51
Art. 28a u.s.g. uchyla się, natomiast art. 28b u.s.g. nadaje się nowe brzmienie.

57

4. Zakończenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, że zasada jawności działania administracji w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu
terytorialnego nie została wyrażona wprost w przepisach Konstytucji RP z 1997 r.
oraz w przepisach ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie
oznacza to jednak, że zasada ta nie obowiązuje, podobnie jak jej sformułowanie w przepisach konstytucyjnych lub ustawowych oznaczałoby, że problem
jawności działania administracji publicznej został w Polsce rozwiązany. Jawność
działania administracji uznawana jest za wartość i ideę demokratycznego państwa prawnego i jest w porządku konstytucyjnym i ustawowym traktowana
jako źródło podmiotowego prawa do informacji publicznej, którego znaczenie
wyraża się w zapewnieniu przejrzystości sprawowania władzy w państwie,
czyli jawności.
Zasada jawności działania administracji stwarza obywatelowi gwarancję
uzyskania informacji na temat szczegółowych działań podejmowanych przez
te organy, a nawet przez poszczególnych ich członków. Dzięki temu wyeliminować można, a przynajmniej zminimalizować jedną z istotnych wad organów
kolegialnych, którą jest „rozmycie” odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Niestety najlepsze efekty w tej kwestii osiągnąć można dzięki głosowaniu jawnemu imiennemu, które obecnie jedynie w odniesieniu do sejmiku
województwa stanowi podstawowy tryb podejmowania uchwał, równolegle ze zwykłym głosowaniem jawnym. W pozostałych przypadkach pomimo
ustawowego wymogu podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym prawo
obywatela do uzyskania informacji o działaniu władz samorządowych nie jest
w pełni zagwarantowane. Z dostępnego protokołu mieszkaniec danej jednostki samorządowej, który był nieobecny, np. na sesji organu stanowiącego, nie
uzyska informacji na temat tego, jakie stanowisko zajęli – przy podejmowaniu
konkretnej uchwały – poszczególni radni. Uzyska ją zaś dzięki nagraniu audiowizualnemu z przebiegu sesji. I chociaż coraz więcej jednostek samorządowych
zapewnia takie nagrania, to nie jest to wymóg ustawowy. Z tego też względu
dobrze, że prawodawca dostrzegł potrzebę jednoznacznego uregulowania
tej kwestii w ustawie, proponując wprowadzenie we wszystkich jednostkach
samorządowych zasady głosowania jawnego imiennego z obowiązkiem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej imiennych wykazów głosowań radnych
wraz ze wskazaniem przedmiotu głosowania.
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Streszczenie
Na konstytucyjną klasyfikację prawa do informacji składa się prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji RP) oraz prawo
dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP). Zasady te zostały powtórzone w ustrojowych ustawach samorządowych. Z działalnością organów
jednostek samorządowych koresponduje zasada podejmowania przez organy
tych jednostek uchwał w głosowaniu jawnym. Dostęp do informacji publicznej
wiąże się z zasadą jawności życia publicznego określoną jako przejrzystość
sprawowania władzy lub jawność działań organów władzy publicznej. Wobec
tego słusznie się zauważa, że jawność administracyjna jest zasadą dostępu do
informacji, która pozostaje w dyspozycji administracji w szerokim tego słowa
znaczeniu.
Słowa kluczowe: głosowanie jawne, głosowanie jawne imienne, samorząd
terytorialny, jawność działania, władze samorządowe.

Summary
Constitutional and statutory basis of citizens rights to information on the
activities of local government departments
The constitutional classification of right to information consists of the right to
obtain and disseminate information (art. 54th Constitution of The Polish Republic)
and the right of access to public information (art. 61st Constitution of The Polish
Republic). These principles were reiterated in the constitutional laws of local
government. With the activities of unit departments of local government corresponds the rule of taking by the departments of these units resolutions in an
open vote. The access to public information is associated with the principle of
transparency in public life defined as the clarity of governance or transparency
of the activities of public authorities. Therefore, it is rightly noted that administrative transparency is a principle of access to information, which remains at the
disposal of the administration in the wide meaning of the phrase.
Key words: the open vote, open voting roll call, local government, transparency of action, the local authorities.
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Rozdział V.
Prawo do dobrej
administracji publicznej
Prawo dookreślone w intytulacji referatu postrzegane jest czasem jako fundamentalne prawo podmiotowe1, przynależne każdemu obywatelowi, które
przeszło na początku XXI wieku swoistą metamorfozę2. Od pustej retoryki,
katalogu życzeń wobec administracji, aż po świadome i słuszne oczekiwanie,
a nawet wręcz roszczenie wobec państwa, któremu towarzyszy obowiązek
instytucji i funkcjonariuszy, zgodnego z prawem działania, a więc właściwego
załatwienia konkretnej sprawy obywatela.

1. Uwagi ogólne
Swoista reklama „dobrej administracji” umiejscawiana jest notorycznie w programach politycznych i zamierzeniach opozycji. Przestaje immanentnie wiązać po wyborach, wszak nie była przyrzeczeniem publicznym (zakotwiczonym
w prawie cywilnym). Pozostaje jedynie zaleceniem pomocniczego jej stosowania
przez organy administracji rządowej i samorządowej (czyli pozostaje w ramach
Prof. UKSW dr hab. Helena Pietrzak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1
Szerzej na ten temat zob. W. Taras, W poszukiwaniu dobrej administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania administracyjnego, pod red.
Z. Niewiadomskiego, Z. Cieślaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, s. 167; A. Błaś, Dylematy
administracji publicznej w państwie prawa, [w:] Prawo do dobrej…, s. 50–52.
2
Zagadnienie „dobrej administracji” statuuje Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej,
przyjęta 2 grudnia 2000 r. w Nicei (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012). Regulacja zawarta w art. 41 Karty
stała się inspiracją do dookreślenia zakresu „prawa do dobrej administracji publicznej”.
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wydanego ministrom zalecenia odpowiedniego wykorzystania Europejskiego
Kodeksu3 Dobrej Praktyki Administracyjnej4 – nic więcej).
Wypada zauważyć, że specyficzny charakter administracji publicznej, a zarazem cel główny – „dobra administracja”5, zgodnie z oczekiwaniami doktryny
i wskazaniami Rzecznika Praw Obywatelskich6, wymaga eliminacji głównych jej
wad. Katalog istotnych elementów, utrudniających określenie polskiej administracji mianem „dobrej”, rozpoczyna nadal częsty nepotyzm czy korupcja, a więc
przeciwieństwa spolegliwej, dobrej administracji, dbającej o obywatela. Do kolejnych należy: eliminacja sporów kompetencyjnych (w tym sporów o właściwość)
oraz nadmiaru luk prawnych (spowodowanych zarówno brakiem adekwatnej
normy, jak i zmianami w strukturze administracyjnej). Koniecznością staje się
też unormowanie podstawowych pojęć, istotnych dla funkcjonowania administracji publicznej (w tym eliminacja nadmiaru synonimów – np. nadzór, kontrola,
kierownictwo; bądź utożsamiania „urzędu” z „organem”)7.
„Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej” (dalej jako: KDA) został opracowany
przez ombudsmana (Rzecznika Praw Obywatelskich) Unii Europejskiej – Jacoba Södermana, byłego
ombudsmana Finlandii. Inicjatorem opracowania Kodeksu był Roy Perry, deputowany do Parlamentu
Europejskiego. Główni twórcy Kodeksu – Perry i Söderman opierali się zasadniczo na prawie francuskim i skandynawskim, pomijając dorobek nauki niemieckiej i austriackiej. Parlament Europejski
uchwalił Kodeks dnia 6 września 2001 r., podejmując starania w zakresie rozpowszechnienia i wdrażania postanowień Kodeksu w państwach, niezależnie od ich przynależności do Unii Europejskiej.
Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej składa się zaledwie z 27 artykułów, których
charakter jest ogólny, komunikatywny, pozakazuistyczny. Warto dodać, że znaczenie Kodeksu
w Polsce (odpowiedniego wykorzystania) jest mniejsze niż w krajach, które nie skodyfikowały
postępowania administracyjnego. Polska ma od 1928 r. skodyfikowaną procedurę administracyjną,
której postanowienia mają, w przeciwieństwie do KDA, charakter bezwzględnie obowiązujący i są
wsparte sądową kontrolą oraz doktryną i bogatym piśmiennictwem prawniczym (zob. rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. Nr 36, poz. 341).
4
J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 2007.
5
M. Bullinger, Das Recht auf eine gute Verwaltung nach der Grundrechtcharta der EU, „Neue
Juristische Wochenschrift” 2000, nr 8, s. 538 i n.; tenże, Das Recht auf eine gute Verwaltung nach
der Grundrechtcharta der EU. Festschrift für W. Brohm zum 70 Geburtstag, München 2002, s. 25 i n.
6
Szczególnie że Rzecznik Praw Obywatelskich, dokonując oceny realizacji praw obywatelskich,
może przedstawiać właściwym organom wnioski i oceny, które zmierzają do zapewnienia skutecznej ochrony wolności, praw człowieka i obywatela. Może skutecznie inicjować czy też usprawniać
tryb załatwiania spraw obywatelskich. W tym także występować do właściwych organów (np.
Prezydenta czy Premiera RP) o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw
Obywatelskich a sądownictwo administracyjne po reformie, Wyd. Biuro RPO, Warszawa 2004, s. 15 i n.;
J. Kochanowski, O dobrą administrację, [w]: Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2008, s. 11, 358.
7
Chodzi o sprecyzowanie w definicjach legalnych (ustawowych) terminów, które w zakresie
prawa administracyjnego różnie są odczytywane, np. „urząd” bardzo często utożsamiany jest
z „organem administracji publicznej”. Pojęcia, zarówno podstawowe, jak i mające praktyczne
zastosowanie, powinny mieć jedną, zwięzłą, a przy tym oficjalną definicję legalną.
3
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Z punktu widzenia realizacji celu, a więc uzyskania dobrej administracji, w literaturze prawa administracyjnego wskazuje się na potrzebę przebudowy procedur
administracyjnych (szczególnie poprzez podwyższenie standardów, dotrzymywanie terminów, czynny udział stron w postępowaniu, przejrzystość procedur
czy też stałość reguł). Niewątpliwie należy uporządkować wiele problemów,
które towarzyszą zarówno organizacji, jak i działaniu organów administracji.

2. Podstawy dobrej administracji publicznej
W niniejszym przedłożeniu zwrócę uwagę na te, które leżą u podstaw dobrej administracji publicznej. Pierwszą – natury ogólnej, stanowi – niska jakość
i nadprodukcja tworzonego w Polsce prawa8. Niewątpliwie bez mądrego prawa
i rozsądnie działających na jego podstawie instytucji administracyjnych realizacja prawa do dobrej administracji pozostanie co najwyżej w sferze retoryki.
Krytyczna ocena polskiego ustawodawstwa, zarówno w sensie liczbowym, jak
i szczegółowości przepisów, w tym jego częste zmiany, prowadzą do niestabilności systemu prawnego, nadmiernej zawiłości, nieprzejrzystości i niespójności
systemu prawa w całości9. Konsekwentnie objętość stanowionego prawa przekracza możliwości jego poznania, stwarzając niebezpieczeństwo dla obrotu
prawnego. Warto dodać, że każdego roku liczba ustaw i aktów wykonawczych
wzrasta dwukrotnie. Zasadniczo na poziom aktów prawotwórczych wpływa
sprawność procedur tworzenia prawa, ich efektywność i sposób przygotowania.
Prawodawca musi kierować się nakazem określoności prawa, z którego wynika
konieczność formułowania przepisów „w sposób poprawny, precyzyjny i jasny,
zwłaszcza gdy chodzi o ochronę praw i wolności oraz o sytuację, gdy istnieje
możliwość stosowania sankcji wobec obywatela”10. Zatem „organ stanowiący
prawo ma za zadanie takie ukształtowanie jego treści, by w sposób jednoznaczny wyrażało określone normy prawne, realizujące zakładane cele społeczne”11.
8
W literaturze przedmiotu ukształtowała się opinia, która precyzuje przyczyny złej jakości
tworzonego w Polsce prawa. Jej zakres koncentruje się na negacji procedur tworzenia prawa oraz
kulturze politycznej jej uczestników. T. Balasiński, K. Działocha, Zasady prawidłowej legislacji jako
podstawa kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Legislacyjny” (2006), nr 3, s. 16 i n.
9
S. Wronkowska, Na czym polega dobra legislacja, „Przegląd Legislacyjny” (2002), nr 1, s. 10;
szerzej zob. K.H. Goetz, R. Zubek, Jakość polskiego ustawodawstwa. Krytyczna ocena, „BBC Gazeta”
nr 7–8/153–154, lipiec – sierpień 2005.
10
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r., K 7/99, „Orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego” ZU (2000), nr 1, poz. 2.
11
D. Salitra, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd
Sejmowy” (2003), nr 4, s. 49 i n.
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Dla porównania warto nadmienić, że w europejskim orzecznictwie konstytucyjnym przekroczenie minimalnych standardowych wymagań dotyczących
zrozumiałości tekstu prawnego jest uznawane za naruszenie praworządności tworzenia prawa12. W Polsce konsekwencją naruszenia określoności
przepisów prawa jest niepewność prawa aż do momentu ukształtowania
się jednolitego stanowiska judykatury. Nieprzestrzeganie zasad techniczno-legislacyjnych powoduje wady aktów prawotwórczych, a te konsekwentnie
„oddziałują ujemnie na poczucie autorytetu władzy i prawa, przyczyniając
się do obniżenia dyscypliny społecznej i kultury ogólnej”13 . W polskiej nauce
prawa powszechna jest również krytyka wobec metodyki prac nad projektami ustaw (czy aktami prawnymi jednostek samorządu terytorialnego) 14 . Brak
zwyczaju dyskutowania i uzgadniania założeń ustawy (najczęściej projekt
resortowy reprezentuje wąski zakres, co wymusza gruntowną jego zmianę
w postaci wielu poprawek, a te zawsze naruszają konstrukcję merytoryczną
i spójność projektu)15 . Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia powszechnego zamawiania aktów normatywnych u zleceniobiorców (w kancelariach
prawnych, kręgach akademickich czy u osób prywatnych) 16. Nie świadczy
to dobrze o przygotowaniu merytorycznym pracowników departamentów
prawno-legislacyjnych (zarówno administracji centralnej, jak i samorządowej).
Dodatkowy koszt sporządzenia aktów nie wpływa proporcjonalnie na jego
jakość17. Warto odnotować, że w tym względnie najlepiej są przygotowywane
projekty komisji kodyfikacyjnej czy projekty opracowane przez specjalnie
powołane zespoły, także projekty autorskie (pod warunkiem, że wykluczy
się bezpośrednie zainteresowanie autora). Właściwie zorganizowany proces
techniczno-legislacyjny wzmacnia odpowiedzialność i przejrzystość systemu
prawa, zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym. Stąd też
optymalizacja prawotwórcza oraz społeczna kontrola procesu legislacyjnego
(szczególnie jawność procesu) wpływa na możliwy posłuch obywatela wobec

Szerzej na ten temat zob. K. Kustra, Polityczne zagadnienia tworzenia prawa, Toruń 1994.
Negatywną opinię w tym zakresie utrzymują H. Rot, K. Siarkiewicz, Zasady tworzenia prawa
miejscowego, Warszawa 1994, s. 184.
14
Szerzej zob. S. Wronkowski, Polski proces prawotwórczy – między autonomią a polityką, „Ius
et Lex” (2005), nr 1, s. 196; J. Pilczyński, Toniemy w paragrafach, „Rzeczpospolita” z dnia 31 maja
2005 r.; D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003.
15
Zob. J. Kochanowski, Deregulacja jako pierwszy etap reformy systemu tworzenia prawa, „Ius
et Lex” 2005, nr 1, s. 216, 228 i n.
16
Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, „Państwo i Prawo” (1994), z. 3, s. 9 i n.
17
S. Wronkowska-Jaśkiewicz, Zagadnienia procesu legislacyjnego, „Przegląd Legislacyjny” (2000),
nr 1, s. 19 i n.
12

13
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rozkazów prawodawcy 18. Jakość prawa ograniczy ilość sporów administracyjnych i sądowo-administracyjnych (których jest ogromna liczba).

3. Realizacja prawa do dobrej
administracji publicznej w orzecznictwie
Drugi aspekt prawa do dobrej administracji publicznej zostanie dookreślony na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych (w relacji obywatel
– administracja samorządowa)19. W niniejszych wyrokach można zauważyć powszechność uchybień organów administracji skoncentrowanych na braku skutecznej ochrony praw obywateli i innych podmiotów prawa, ograniczonego
działania administracji, a więc w konsekwencji negacji omawianego prawa do
dobrej administracji.
Pierwsza grupa uchybień skoncentrowana jest na negacji wobec:
•• zasady praworządności (wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP20 i art. 6 k.p.a.21,
zalecana w art. 4 KDA22). Prawodawca wymaga od władzy publicznej działania na podstawie i w granicach prawa. Analizowana „dobra praktyka”
jest pojęciem szerszym niż „przestrzeganie przepisów prawa”. Państwo
demokratyczne i praworządne nie akceptuje działań administracji, która
narusza prawo do miana „dobrej”. W tym kierunku ustawodawca nakłada
expressis verbis na administrację publiczną obowiązek działania sprawnego,
które w miarę możności uwzględnia słuszne interesy stron, w tym informując je o przysługujących im uprawnieniach, aby umożliwiać im bezpośredni
udział w postępowaniu. Stąd też nie każde działanie administracji publicznej
obejmuje kryterium „przestrzegania prawa”. To musi bezwzględnie być
18
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem techniki
informatycznej w województwie podlaskim, Białystok 2004. Jawność prac prawotwórczych odnosi
się do intencji ustawodawcy, dookreślonej poprzez społeczną kontrolę procesu legislacyjnego oraz
optymalizację prawotwórstwa.
19
Na pełną ocenę realizacji omawianego prawa, oprócz orzecznictwa, wpływa również analiza
kierowanych skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich (lata 2005 – 2015).
20
Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.). „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.
21
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
22
„Urzędnik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje regulacje i procedury określone
w przepisach prawnych Wspólnot. Urzędnik zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje
dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna
z obowiązującymi przepisami prawnymi”.
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zgodne z obowiązującym w państwie porządkiem prawnym, w tym także
z upowszechnioną wykładnią prawa i utrwalonymi zasadami jego stosowania. Jeśli organy administracji publicznej nie wykonują dyspozycji przepisu
ustawy, to pozostają w oczywistej kolizji z konstytucyjnym obowiązkiem
działania w „granicach prawa”.
Tymczasem wobec zasady praworządności sądy stwierdziły: wydawanie
decyzji (bez wskazania podstawy prawnej lub z niewłaściwą podstawą); bez
lub z ograniczonym uzasadnieniem prawnym czy faktycznym; przyjmowanie wniosków bez rejestracji; uzupełnianie dokumentacji wnioskodawcy na
podstawie ustnej prośby urzędnika. W tym kontekście należy podkreślić, że
obowiązek pisemnego uzasadnienia przez administrację swoich decyzji (także
negatywnych) znajduje w art. 18 KDA 23 szczególną konkretyzację, jeśli chodzi
o odmowę udostępnienia dokumentów (lub informacji). Ewentualna odmowa24
organu administracyjnego musi zawierać indywidualną argumentację, a więc
szczegółowe fakty i podstawę prawną wydanej decyzji, w tym okoliczności
sprawy, powody, na których opiera się przedmiotową decyzję. Tak dookreślona,
informacyjna faza procesu decyzyjnego czyni „każde” rozstrzygnięcie administracyjne przejrzystym, otwartym i transparentnym, które stoi w sprzeczności z „administracyjną anonimowością” zwalniającą od odpowiedzialności
decyzyjnej.
Naruszenie zasady praworządności pociąga za sobą konsekwentnie dwie
kolejne zasady: pogłębiania zaufania obywateli do państwa oraz informowania
i czuwania nad interesem stron. Zgodnie z zasadą pogłębiania zaufania obywateli
„Art. 18. Obowiązek uzasadnienia decyzji. 1. W odniesieniu do każdej wydanej przez instytucję
decyzji, która może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, należy podać powody,
na których opiera się wydana decyzja; w tym celu należy jednoznacznie podać istotne fakty i podstawę prawną podjętej decyzji. 2. Urzędnik odstępuje od wydania decyzji, które opierałyby się na
niewystarczających lub niepewnych podstawach i które nie zawierałyby indywidualnej argumentacji.
3. W przypadku, kiedy ze względu na dużą liczbę jednostek, których dotyczą podobne decyzje, nie
ma możliwości podania szczegółowych powodów podjętej decyzji i w związku z tym przekazuje się
odpowiedzi standardowe, urzędnik zapewni, że w terminie późniejszym dostarczy indywidualną
argumentację obywatelowi, który zwróci się z wyraźną odnośną prośbą”.
24
Przepis art. 18 KDA normuje formę wydanych decyzji. Ponadto uzasadnienie faktyczne ma
wskazać nie tylko dowody, na których oparł się organ, ale także przyczyny, z powodu których innym
dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (zob. także art. 107 § 3 k.p.a.). W polskim
postępowaniu odstępstwo od uzasadnienia decyzji jest dopuszczalne „tylko jeśli decyzja uwzględnia
w całości żądanie wszystkich stron albo odstępstwo od uzasadnienia wynika z odrębnej ustawy”.
Natomiast prawodawca międzynarodowy w ust. 2 art. 18 KDA nakazuje urzędnikowi zaniechanie
wydania decyzji bez wymaganych podstaw (czyli zarówno podstawy prawnej, jak i faktycznej), których „nie można by uzasadnić”. Wniosek z tego, że prawodawca nie rozróżnia uzasadnienia decyzji
tzw. związanych oraz uznaniowych ani nie wspomina o możliwości odstąpienia od ich uzasadnienia.
23

68

do państwa (określoną w art. 8 k.p.a.25) prawodawca domaga się zachowania
równości (art. 5 KDA26) wszystkich uczestników postępowania, w tym szacowania
słuszności interesów jednostkowych27.
Sądy wykazały: arbitralność rozpatrywanych spraw; brak oceny interesu
prawnego uzasadniającego uczestnictwo strony w postępowaniu (art. 28 k.p.a.).
Zaufanie obywateli do państwa wzmacnia bezstronność i sprawiedliwość administracji publicznej. Przy czym bezstronność należy traktować jako negację,
zaprzeczenie stronniczości, interesowności czy też obiektywności działania
organu, który rozstrzyga sprawę według kryteriów merytorycznych, nie kieruje
się interesem własnym czy osób bliskich (tak realnym, jak i hipotetycznym)28.
25
W art. 8 k.p.a. prawodawca nakazuje organom administracji publicznej prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz podnosić świadomość i kulturę prawną obywateli. Dalej, w art. 24 i 25 k.p.a. unormowano taksatywnie przypadki
wyłączenia się od załatwienia danej sprawy pracownika organu administracji w sytuacjach, w których
mogłoby dojść do wpływu określonych jego powiązań osobowych, majątkowych na rozstrzygnięcie sprawy lub nawet do podejrzenia o stronniczość. Prawodawca dookreślił w powyższy sposób
– bezstronność i obiektywizm działania urzędnika. Nakaz zachowania obiektywizmu pojawia się
m.in. w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.
z 2001 r., Nr 86, poz. 953), w art. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr
170, poz. 1218 z późn. zm.), w art. 47 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). Prawodawca w art. 15 ustawy o pracownikach
samorządowych nakazuje „pracownikom zachowanie obiektywizmu w toku załatwiania spraw
i równego traktowania stron”. Każdorazowe naruszenie tych zasad „może spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną urzędnika”, w tym także odpowiedzialność karną (zgodnie z art. 231
Kodeksu karnego z 1997 r., który dookreśla tzw. przestępstwo urzędnicze.
26
„Art. 5 Zasada niedyskryminowania. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków jednostek i przy podejmowaniu decyzji urzędnik zapewni przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby
znajdujące się w takiej samej sytuacji będą traktowane w porównywalny sposób. 2. W przypadku
różnic w traktowaniu urzędnik zapewni, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione
obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy. 3. Urzędnik powstrzyma się w szczególności od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania jednostek ze względu na ich
narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynależność do mniejszości narodowej,
posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną”.
27
W wyroku NSA z dnia 11 czerwca 1981 r. nr SA 820/81 NS (ONSA 1981, nr 1, poz. 57, OSPiKA 1982,
nr 1, poz. 22), powołując się na art. 7 in fine k.p.a., który stanowi, że „organ administracji załatwiając
sprawę ma mieć na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywatela”, stwierdził, że
„Organ działając w granicach uznania ma obowiązek załatwić sprawę w sposób zgodny ze słusznym
interesem obywatela, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza to
możliwości organu, wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków”.
28
Analizę szczegółową pojęcia „bezstronności” prezentuje Rekomendacja RZ Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 11 marca 1980 r. Szerzej na ten temat zob. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa
i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000; E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie
administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2000, s. 37. Zob. również art. 8 KDA „Zasada bezstronności i niezależności. 1. Urzędnik działa bezstronnie i niezależnie.
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Naruszenie czy wręcz złamanie zasady bezstronności może mieć wymiar bezinteresowny, niematerialny (np. emocjonalny), który skutkuje przedłożeniem
interesu jednej strony ponad interes drugiej. W tym względzie decydującym
elementem oceny jest kryterium odróżniające definitywne porzucenie celu,
czyli dobra wspólnego jako merytorycznego kryterium29. Z kolei drugi składnik
„prawa do dobrej administracji”, czyli prawo każdego człowieka, obywatela do
załatwienia sprawy sprawiedliwie. Jest to zarówno obowiązek sprawiedliwego,
czyli równego traktowania adresatów działania administracji publicznej, jak i wymóg, aby treść rozstrzygnięcia organu była sprawiedliwa, czyli „odpowiadała
zasadom sprawiedliwości”30.
Z kolei wobec zasady informowania oraz czuwania nad interesem stron
(art. 9 k.p.a.), rozumianej jako obowiązek udzielania stronom postępowania
należytych i wyczerpujących wskazówek, ukierunkowanej na ochronę przed
szkodą z powodu nieznajomości prawa, sądy stwierdziły brak pouczeń, informacji skierowanej do strony o prawie do odwołania od decyzji, w tym jej
wymogach. Przedmiotowe uchybienia stanowią praktykę generalną.
Warto dodać, że udzielając stronom wyczerpujących wskazówek, pouczeń czy
też wyjaśnień, urzędnik jest obowiązany (zawsze, a nie tylko na żądanie obywatela) poinformować go o zakresie stosowania przepisów prawa w jego sprawie
(art. 10 KDA31). Przy czym, jeśli udostępnianie informacji osobom bezpośrednio
Urzędnik powstrzyma się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ
na sytuację jednostek oraz od wszelkich form ich faworyzowania, bez względu na motywy takiego
postępowania. 2. Na postępowanie urzędników nie będzie miał wpływu, w żadnym czasie, interes
osobisty, rodzinny lub narodowy ani też nie będzie wpływać presja polityczna. Urzędnik nie będzie
uczestniczył w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby interes
finansowy”.
29
Ważnym naruszeniem bezstronności z punktu widzenia standardów dobrej administracji jest
kwestia aktywności politycznej i przynależności partyjnej urzędników. Stąd też kwestia apolitycznej
służby cywilnej dookreśla granice zaangażowania politycznego administracji.
30
J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Wrocław 1973, s. 186 i n. Polska Konstytucja wprowadza pojęcie tzw. sprawiedliwości społecznej. Jeden z polskich autorów – J. Zimmermann, analizując
kwestie dobrej administracji, koncentruje się także na regułach sprawiedliwości w jej działaniu.
Stwierdza mianowicie, że „decyzja administracyjna musi by oparta na prawie, ale to prawo musi
by stosowane i interpretowane zgodnie z normami etyki – sprawiedliwie”. W polskiej nauce prawa
administracyjnego sprawiedliwa administracja jest częścią debaty odnośnie do administracji opartej
na „wartościach, realizującej dobro wspólne”. Zob. J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej
i jej uzasadnienie, Warszawa 1981, s. 39–43.
31
„Art. 10. Oczekiwania prawnie uzasadnione oraz konsekwentne działanie i doradztwo. 1.
Urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki administracyjnej i zgodnie z działalnością
administracyjną instytucji. Urzędnik przestrzega obowiązujących w instytucji praktyk administracyjnych, o ile nie zaistnieją uzasadnione powody, które usprawiedliwiałyby odejście w indywidualnym
przypadku od tych praktyk. Te powody należy przedstawić na piśmie. 2. Urzędnik uwzględnia
uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostki, które wynikają z działań podejmowanych przez daną
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zainteresowanym wymaga przeprowadzenia postępowania lub bardziej złożonej
analizy z uwagi na skalę trudności, prawodawca zaleca sformułowanie wniosku
na piśmie. W konsekwencji ewentualna odmowa udostępnienia informacji na
piśmie może zaistnieć wyłącznie „z uwagi na jej poufny charakter i wymaga
uzasadnienia” (art. 22 KDA32).
Kolejne uchybienia dotyczą naruszenia zasady prawdy obiektywnej (art. 7,
75, 77 k.p.a.) zobowiązującej organy administracji do podejmowania wszelkich
kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (w tym dopuszczeniu dowodów, które wyjaśnią w sposób wyczerpujący zawiłą sprawę).
Wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania zasady prawdy obiektywnej,
stwierdza również art. 9 KDA33 (stanowiąc uzupełnienie art. 8 KDA). Prawodawca zaleca w nim, aby przy rozstrzyganiu danej sprawy nie sugerować się
okolicznościami niezwiązanymi wprost ze sprawą (np. kwalifikując obywatela
do określonej formy pomocy społecznej, nie można brać pod uwagę realizacji
przez niego zobowiązań).
Sądy ustaliły: nieuwzględnianie wniosków dowodowych stron (lub bez śladu
adnotacji urzędowych, jeśli doszło do oceny takiego dowodu); pobieżne prowadzenie postępowań ukierunkowanych na wydanie zezwoleń; braki protokołów
z oględzin; brak opisu stanu faktycznego lub opis ogólnikowy (powtarzalny
wzorzec); brak dokumentacji z wywiadów środowiskowych (w tym udokumentowanych czynności).
Adekwatne uchybienia dotyczą również zasady czynnego udziału stron
w postępowaniu (art. 10 k.p.a.). Sądy wskazują na zróżnicowany udział strony;
instytucję w przeszłości. 3. W razie potrzeby urzędnik służy jednostce poradą dotyczącą możliwego
sposobu postępowania w sprawie wchodzącej w zakres jego działania oraz dotyczącą pożądanego
sposobu rozstrzygnięcia sprawy”.
32
„Art. 22 Wnioski o udzielenie informacji. 1. Urzędnik odpowiedzialny za daną sprawę, udostępni
jednostkom żądane przez nie informacje. Jeśli zajdzie taka potrzeba, urzędnik udzieli w zakresie
swoich kompetencji porady co do wszczęcia postępowania administracyjnego. Urzędnik dba o to,
aby przekazana informacja była jasna i zrozumiała. 2. Jeżeli zgłoszona ustnie prośba o udzielenie
informacji jest zbyt skomplikowana lub zbyt obszerna, urzędnik zasugeruje zgłaszającemu sformułowanie wniosku na piśmie. 3. Jeżeli urzędnik nie może udostępnić żądanej informacji ze względu na
jej poufny charakter, poinformuje on zainteresowaną jednostkę zgodnie z art. 18 niniejszego Kodeksu
o przyczynach, dlaczego nie może przekazać żądanych informacji. 4. Wnioski o udzielenie informacji
w sprawach, za które dany urzędnik nie jest odpowiedzialny, przekazuje je do właściwej osoby, podając zgłaszającemu nazwisko i numer telefonu tej osoby. Prośby o udzielenie informacji dotyczących
innej instytucji lub innego organu Wspólnoty urzędnik przekazuje do tej instytucji lub do tego organu.
5. W razie potrzeby urzędnik skieruje jednostkę, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji,
do jednostki organizacyjnej instytucji, odpowiedzialnej za informowanie obywateli”.
33
„Art. 9. Zasada obiektywności. W toku podejmowania decyzji urzędnik uwzględni wszystkie
istotne czynniki i przypisze każdemu z nich należne mu znaczenie; nie uwzględnia się żadnych
okoliczności nienależących do sprawy”.
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właściwie pełny w postępowaniu wyjaśniającym, jednak bez respektowania
prawa strony do ostatniego słowa, umożliwiającego ustosunkowanie się do
zebranych dowodów przed wydaniem decyzji. Dość powszechnie strona nie jest
powiadamiana o zakończeniu postępowania, w tym o możliwości zapoznania się
z dokumentami zgromadzonymi w sprawie.
W tym kontekście raczej podstawowe gwarancje, umożliwiające stronom
uczestniczenie w toku postępowania wyjaśniająco-dowodowego, określa prawodawca wspólnotowy w art. 16 KDA34. Strona przed wydaniem decyzji w sprawie
ma tzw. ogólne prawo do składania wniosków (w formie pisemnej lub ustnej)
i innych spostrzeżeń do prowadzonego postępowania. Stąd też zakres uprawnień
strony w polskim postępowaniu administracyjnym traktuje się jako „bardziej
uszczegółowione” i precyzyjne (np. organ ma obowiązek udostępnić stronie
przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów – art. 73
k.p.a., na wniosek strony może przesłuchiwać nowych świadków lub biegłych35,
czy też na żądanie strony jest obowiązany do przeprowadzania dowodu36, jeżeli
jest to znaczące dla sprawy – art. 77 § 3, art. 78 § 1 k.p.a.).
	Wątpliwości budzi również stan realizacji zasady szybkości postępowania
(art. 12, 35 k.p.a.), szczególnie jeśli chodzi o przestrzeganie terminów załatwiania
określonych spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Sądy stwierdziły znaczne przekraczanie terminów; bez zawiadomienia stron
o przedłużeniu postępowania; bez określenia przyczyny zwłoki czy też wskazania
nowego terminu załatwienia sprawy (zamiast terminu miesięcznego – zwłoka
6 czy 8 miesięcy; lub też umyślnie nie potwierdzano daty złożenia wniosku).
W nielicznych sprawach stwierdzono praktykę zawieszania postępowań, mimo
braku przesłanek (art. 97 k.p.a.).
Polski prawodawca kwestię terminowości traktuje jako „niezbędny element
budowy zaufania obywateli do organów państwa”. W pełni świadomy znaczenia
terminowości załatwiania spraw, kierowany koniecznością ustawowego ich zróżnicowania, wprowadził szczegółowe ich rozróżnienie w zależności od rodzaju sprawy
34
„Art. 16. Prawo wysłuchania i złożenia oświadczeń. 1. W przypadkach dotyczących praw lub
interesów jednostek urzędnik zapewni przestrzeganie praw do obrony na każdym etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji. 2. W przypadkach, w których może zostać wydana decyzja
dotycząca praw lub interesów jednostki, ma ona prawo przed podjęciem decyzji przedstawić swoje
uwagi na piśmie i w razie potrzeby przedstawić ustnie swoje spostrzeżenia”.
35
Strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodów, zadawać pytania świadkom,
biegłym i innym stronom (art. 79 k.p.a.).
36
„Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość
wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że załatwienie sprawy nie cierpi
zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną” (art. 81 k.p.a.).
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(od terminów dookreślonych precyzyjnie, poprzez wymóg załatwienia sprawy „bez
zbędnej zwłoki”). Literatura przedmiotu podnosi znaczenie terminowości, analizując
różne aspekty jej naruszenia, szczególnie konsekwencje procesowe zwłoki w postępowaniu oraz tzw. bezczynność władzy publicznej. W tym kontekście doktryna
stawia zarzut nierównego traktowania zasady terminowego (czyli punktualnego,
niezwłocznego) działania wobec różnych procesów decyzyjnych o charakterze wewnętrznym. Działania prawodawcze administracji publicznej (np. nieterminowo
wydawane rozporządzenia czy zarządzenia Rady Ministrów lub ministrów) raczej
nie jest traktowane jako ciężkie naruszenie kryteriów dobrej administracji.
Z kolei prawodawca wspólnotowy, w aspekcie terminowości, zwraca uwagę na
szybkość postępowania organów administracji, odnosząc się nie tylko do spraw,
w których zapadają istotne decyzje, ale koncentruje się także na terminowości
udzielenia odpowiedzi (lub informacji) na piśmie (art. 17 KDA37).
Sądy wykazują również uchybienia wobec realizacji zasady dwuinstancyjności
postępowania administracyjnego (art. 15 k.p.a) w sytuacji żądania od strony postępowania oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania od decyzji.
Także ustawodawca wspólnotowy (art. 19 KDA38) zwraca uwagę na „obowiązek zamieszczania pouczenia o możliwości wystąpienia strony na drogę sądową”
oraz – czego nie ma w polskich procedurach, o możliwości zwrócenia się do
Rzecznika Praw Obywatelskich39.
W konkluzji analizy powyższych uchybień należy dodać, że zarówno sądy
administracyjne, jak i organy odwoławcze wycofują z obiegu prawnego 1/3 zaskarżonych decyzji czy wydanych postanowień.
37
„Art. 17. Stosowny termin podjęcia decyzji. 1. Urzędnik zapewni, że w sprawie każdego wniosku
lub każdego zażalenia skierowanego do instytucji zostanie podjęta decyzja w stosownym terminie,
niezwłocznie, a w żadnym razie nie później niż w dwa miesiące od daty wpływu tego wniosku lub
zażalenia. Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do odpowiedzi na pisma jednostek i do
przekazywania odpowiedzi na informacje administracyjne przekazywane przez urzędnika swoim
przełożonym wraz z prośbą o wydanie poleceń w sprawie podjęcia koniecznych decyzji. 2. Jeżeli
ze względu na złożony charakter sprawy decyzja w sprawie wniosku lub zażalenia nie może zostać
wydana w podanym powyżej terminie, urzędnik przekaże wnoszącemu stosowną wiadomość
możliwie jak najszybciej. W takim wypadku o ostatecznej decyzji należy poinformować wnoszącego
w możliwie najkrótszym terminie”.
38
„Art. 19. Informacja o możliwościach odwołania. 1. Wydana przez instytucję decyzja, która
może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, zawiera informację o możliwościach
złożenia odwołania od wydanej decyzji. Podaje się w szczególności rodzaj środków odwoławczych,
organy, do których można je wnosić oraz terminy ich wnoszenia. 2. W decyzjach należy zamieścić
w szczególności informację o możliwości wszczęcia postępowań sądowych oraz skierowania skarg
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z warunkami ustalonymi w art. 230 i 195
traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”.
39
Pomoc ze strony Rzecznika określa art. 80 Konstytucji RP oraz art. 1 i 9 pkt 1 ustawy z 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147).
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4. Zakończenie
Administracja publiczna, zarówno rządowa, jak i samorządowa, w świetle
przedstawionych uchybień, nie może być jednoznacznie uznana za „dobrą”. Niewątpliwie realizacja prawa do dobrej administracji publicznej wymaga uprzedniej
kompetencji, znajomości prawa przez samych urzędników. W tym jego skutecznego przestrzegania, co wpłynie na ochronę praw obywateli, spadek spraw
sądowo-administracyjnych, wreszcie – usprawni funkcjonowanie samej administracji publicznej40.
Stąd też postulat „dobrej” administracji oznacza realizację, zapewnienie bezpieczeństwa obywatela przed nadużyciem władzy publicznej, której działania
mają być przejrzyste, przyjazne, otwarte i transparentne, zgodne z wartościami
i celami społecznymi. Dobra administracja dostrzega człowieka, służy mu i chroni
jego niezbywalnej godności i wolności.
Ewolucja współczesnej administracji oznacza zmianę podejścia do administracji, która oprócz zajmowania stanowiska, czy rozstrzygania, ma towarzyszyć
obywatelowi, stając się współodpowiedzialną za rezultat administrowania.
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Streszczenie
W artykule zarysowano zagadnienia pozwalające dokonać oceny prawnoprocesowej realizacji „prawa obywatela do dobrej administracji publicznej”,
której charakter i zakres określają: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
Europejski Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, Konstytucja RP, Kodeks
postępowania administracyjnego. Jako podstawowe, fundamentalne prawo
obywatela stanowi cel demokratycznego państwa prawnego. Efektywne, szybkie i skuteczne funkcjonowanie administracji publicznej jest gwarantem wartości i skutecznym celem działań administracji. Dokonano szczegółowej analizy,
wskazując na potrzebę przebudowy procedur administracyjnych (szczególnie
poprzez podwyższenie standardów, dotrzymywanie terminów, czynny udział
stron w postępowaniu, przejrzystość procedur czy też stałość reguł).
W artykule wykazano negatywne aspekty „dobrej administracji”, którą stanowi
niska jakość i nadprodukcja tworzonego w Polsce prawa. Podobny, negatywny walor
wnoszą wyroki sądów administracyjnych, w których można zauważyć powszechność
uchybień organów administracji skoncentrowanych na braku skutecznej ochrony
praw obywateli i innych podmiotów prawa, ograniczonego działania administracji,
a więc w konsekwencji negacji omawianego prawa do dobrej administracji.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, decyzja administracyjna, działanie, dobra administracja, efektywność, sprawność, skuteczność, terminowość,
bezstronność.
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Summary
The right to good public administration
The issues enabled in this article, concern the legal and procedural implementation of the „citizen’s right to good public administration”, which scope
and nature define: Charter of Fundamental Rights of the European Union, the
European Code of Good Administrative Practice, the Polish Constitution, the
Code of Administrative Procedure. The fundamental right of the citizen, is the
principal aim of a democratic state ruled by law. Efficient, fast and effective public
administration, guarantees achieving the aims of administration and is valuable.
In this article, a detailed analysis was made, and was proved the need to make
the reconstruction of administrative procedures (especially by raising standards,
adherence to deadlines, active participation of the parties in proceeding, transparency of procedures, or the stability of rules).
In this article were described the negative aspects of ”good administration”,
that is - the poor quality and overproduction of Polish legislation.
The judgments of administrative courts, that include errors and authorities,
which is not concentrated on the effective protection of the rights of citizens
and other legal entities, also is limiting its administrative activity, that may be
observed, have particular negative meaning, and then, as a consequence of this,
causing denial of the right to good administration is noticed.
Key words: public administration, administrative decision, activity, good administration, effectiveness, efficiency, effectiveness, timeliness, impartiality.
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Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska 1

Rozdział VI.
Relacje między organem wykonawczym
i stanowiącym gminy w sytuacji ostrych
konfliktów politycznych
1. Wprowadzenie
Ustrój samorządu gminnego został skonstruowany w 1990 roku tak, aby
istniała analogia do ustroju demokracji na szczeblu krajowym. Podstawą, na
której opierał się samorząd, była władza stanowiąca, to znaczy rada gminy. To
ona wyłaniała organ wykonawczy, kolegialny zarząd wraz z wójtem, burmistrzem
czy prezydentem, podobnie jak większość parlamentarna wyłania rząd. W tym
celu musiała utworzyć się wewnątrz rady mniej lub bardziej zespolona większość.
W przypadku sytuacji konfliktu między organem stanowiącym i wykonawczym
gminy rada, która powołała zarząd, po prostu go odwoływała. System ten całkowicie uzależniał organ wykonawczy od organu stanowiącego, ale był spójny.
W niektórych samorządach, tam gdzie występowały podziały i brak stabilnych
koalicji, powoływanie zarządu trwało dłużej, a jego odwoływanie zdarzało się
częściej. Pierwsze trzy kadencje samorządu (lata 1990–2002) pokazały również,
że wspólnoty lokalne kojarzą władzę lokalną głównie z osobą stojącą na czele
zarządu, czyli wójtem, burmistrzem czy prezydentem. Mieszkańcy jej przypisują
zarówno sukcesy, jak i obarczają odpowiedzialnością za porażki samorządu gminnego. Lobby samorządowców od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku zabiegało o wprowadzenie wyborów bezpośrednich władzy wykonawczej w gminie.
Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika
Warszawska.

79

W Sejmie IV kadencji pojawiła się wola polityczna wprowadzenia bezpośrednich wyborów władzy wykonawczej, z projektami wystąpiły wówczas SLD i PO1.
W uzasadnieniu obu projektów nacisk położono na konieczności wzmocnienia
ustrojowego władzy wykonawczej gminy. Jak pisali posłowie PO w uzasadnieniu
do projektu: „Zasadniczym celem projektowanej reformy, zawartej zarówno
w nowelizacji ustawy gminnej, jak też ordynacji wyborczej, jest bowiem zmiana
ich pozycji ustrojowej, jak również próba wykreowania nowego, pożądanego
układu stosunków między radą a pochodzącym również z wyborów powszechnych monokratycznym organem wykonawczym danej jednostki samorządu
terytorialnego. Układ ten, oparty na kooperatywnych, a nie kontradyktoryjnych
relacjach, winien zapobiegać antagonistycznym stosunkom między tymi organami, co, jak wykazuje dotychczasowe doświadczenie, nie służy skuteczności
i sprawności działania administracji samorządowej”2.
Gdy w Sejmie trwały prace nad nowelą ustaw samorządowych, Centrum
Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o system wybierania organów wykonawczych w gminach. 64% badanych opowiedziało się za wyborami bezpośrednimi3. Odpowiedzi Polaków nie dziwią, bowiem większość z nas woli mieć więcej
władzy niż mniej, a bezpośredni wybór dawał mieszkańcom większy wpływ
na sprawy lokalne. Ostatecznie system wyboru władzy wykonawczej gminy
został zmieniony za pomocą specjalnej ustawy w czerwcu 2002 roku, a jesienią
tego roku odbyły się wybory samorządowe już z uwzględnieniem tej zmiany4.
Warto podkreślić, że ustawodawca, uniezależniając organ wykonawczy gminy
od organu stanowiącego, pozostawił temu ostatniemu funkcję kontrolną nad
wykonaniem budżetu (absolutorium); nie dał jednak organowi stanowiącemu
możliwości bezpośredniego odwołania organu wykonawczego, ale wprowadził
możliwość wnioskowania o referendum w tej sprawie.
O ile w poprzednim systemie nie było możliwości funkcjonowania w jednej
gminie dwóch antagonistycznie nastawionych do siebie organów, o tyle w nowym systemie powstała taka możliwość. Można postawić zatem pytanie, czy
rzeczywiście przyczyną referendów w sprawie odwołania organu wykonawczego
gminy na wniosek organu stanowiącego jest niewykonanie budżetu, czy też jest
Poselski projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta gminy w gminach do 20 000 mieszkańców, Sejm IV kadencji, druk nr 154. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 17 grudnia 2001 r., Sejm IV
kadencji, druk nr 168.
2
Tamże, s. 12.
3
M. Strzeszewski, Jak wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?, Komunikat CBOS,
BS/17/2002, Warszawa styczeń 2002, s. 2.
4
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. 2002 r. Nr 113, poz. 984).
1
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to pretekst, którym posługują się większości opozycyjnie nastawione do władzy
wykonawczej po to, by zmienić układ polityczny w gminie?
Próba odpowiedzi na to pytanie wymagała analizy układów politycznych,
które powstały w gminach tuż po wyborach oraz wzajemnych relacji między
władzą wykonawczą i stanowiącą aż do momentu, gdy radni podjęli uchwałę
o referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego gminy. Przeprowadzone badanie objęło wszystkie takie referenda z lat 2010–2014, ogółem
15 gmin. Przeanalizowano w poszczególnych przypadkach przebieg wyborów
samorządowych w 2010 roku5. Chodziło o ustalenie grup zorganizowanych i powiązań między tymi grupami a liderami startującymi w wyborach organu wykonawczego gminy. Analiza ta pozwoliła określić układ polityczny w radzie gminy
po wyborach, kluczowa okazała się pierwsza sesja i wybór przewodniczącego
rady. Na podstawie protokołów lub nagrań z sesji rad gminy analizowano również
wydarzenia i wzajemne relacje obu władz podczas tej kadencji. Wykorzystano
do analizy również lokalne lub regionalne media.

2. Referenda odwoławcze na wniosek
organu stanowiącego gminy
Referenda w sprawie odwołania władz lokalnych na wniosek organu stanowiącego rady stanowią zdecydowaną mniejszość wszystkich referendów odwoławczych w Polsce. W IV kadencji samorządu dotyczyły one 10,2% wszystkich
gmin (8), w których odbyły się referenda w sprawie odwołania władzy lokalnej,
w V kadencji 22% (14), a w VI – 12,1% (15).
Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje dla rady gminy dwie drogi odwołania organu stanowiącego. Pierwsza to art. 28a w związku z nieudzielaniem
absolutorium6. Rada po 14 dniach od pojęcia uchwały o nieudzielanie absolutorium podejmuje drugą uchwałę w sprawie referendum o odwołanie organu
wykonawczego. Warto podkreślić, że rada gminy ocenia wykonanie budżetu
z pomocą komisji rewizyjnej, która formułuje wniosek o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium. W procesie tym ważną rolę pełnią Regionalne Izby
Obrachunkowe (RIO), które opiniują zarówno sprawozdania organów wykonawczych z wykonania budżetu, jak i wnioski komisji rewizyjnych. Jeżeli nie ma

Dane z wyborów samorządowych w 2010 roku, Państwowa Komisja Wyborcza.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn.
zm.: tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890).
5

6
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uzasadnienia dla nieudzielania absolutorium, to uchwała może być uchylona
przez organ nadzorczy.
Druga, formalnie przewidziana droga odwołania organu wykonawczego na
wniosek organu stanowiącego to art. 28b, czyli referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego bez związku z absolutorium; warto może jednak
podkreślić, że tryb ten jest dla rady trudniejszy i bardziej ryzykowny. Taki wniosek o referendum wymaga poparcia 3/5 głosów ustawowego składu rady7, to
po pierwsze, po drugie – jeżeli w ważnym referendum większość mieszkańców
opowie się przeciwko odwołaniu organu wykonawczego, rada ulega samorozwiązaniu8. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu rady częściej wnioskują o referendum na podstawie art. 28a ustawy o samorządzie gminnym, czyli w związku
z nieudzielaniem absolutorium (IV kadencja – 7 gmin, V kadencja – 10 gmin,
VI kadencja – 14 gmin) niż na podstawie art. 28b, czyli bez związku z absolutorium
(IV kadencja – 1 gmina, V kadencja – 4 gminy, VI kadencja – 1 miasto Starachowice). Warto podkreślić, że w naszym ustroju samorządu art. 28b wprowadza
instytucję referendów arbitrażowych, to znaczy takich, które mają rozstrzygać
konflikt między radą a organem wykonawczym.

3. Większość władzy stanowiącej
w opozycji do władzy wykonawczej jako wynik wyborów
Przebadane przypadki referendów na wniosek organu stanowiącego w VI kadencji samorządu pozwalają zauważyć pewne prawidłowości. Pierwszą z nich jest
brak poparcia dla burmistrza w większości, która utworzyła się w radzie gminy
po wyborach lub utrata większości spowodowana rozpadem koalicji w trakcie
trwania kadencji.
W wyborach samorządowych, podobnie jak w parlamentarnych, startują kandydaci połączeni platformą wyborczą. W wyborach samorządowych występuje
jednak większe zróżnicowanie podmiotów politycznych. Kandydaci mogą być
wystawiani przez ogólnopolskie partie polityczne, lokalne stowarzyszenia o charakterze politycznym (gdy celem jest zdobycie władzy na poziomie lokalnym) lub
tworzone specjalnie do danych wyborów luźno powiązane komitety wyborcze,
które, zwłaszcza tam, gdzie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, mogą
pojawiać się tylko w jednym okręgu wyborczym lub wystawiać swoich kandyTamże, art. 28b, ust. 4.
Ustawa o referendum lokalnym z art. 67, ust. 3 (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.,
Dz. U. z 2013 r., poz. 706, z 2014 r., poz. 1871, z 2015 r., poz. 1045, 1485).
7

8
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datów we wszystkich. To zróżnicowanie życia politycznego na poziomie gminy
powoduje, że dla badacza z zewnątrz układy polityczne po wyborach mogą być
trudne do jednoznacznego określenia, ponieważ w większości przypadków w radach zasiadają dwie lub trzy grupy radnych z ugrupowań o większym poparciu,
kilka grup o mniejszym poparciu i pojedynczy radni z pojedynczych ugrupowań.
Kto ma większość, opartą najczęściej na jakiejś nieformalnej lub, rzadziej, formalnej koalicji, można wnioskować dopiero po wyborach na przewodniczącego
i wiceprzewodniczących rady gminy.
W analizowanych 15 referendach w sprawie odwołania organu wykonawczego
gminy na wniosek organu stanowiącego we wszystkich przypadkach komitet
wyborczy wygranego wójta, burmistrza czy prezydenta nie miał samodzielnej
większości w radzie. Po wyborach do powołania większości tworzyły się koalicje
różnych ugrupowań. Powstawanie takich koalicji tylko w miastach, gdzie dominują partie polityczne, było oficjalnie podawane do mediów (Słupsk, Skierniewice, Czeladź, Milicz). W większości badanych przypadków nawet dziennikarze
lokalnej prasy nie potrafili określić składu takich większości bezpośrednio po
wyborach. Przyczyną takich problemów są komitety niepartyjne, zwłaszcza gdy
w radzie pojawia się duża liczba ugrupowań. Drugim problemem jest nieformalność tworzących się koalicji. Sytuację komplikuje fakt, że gdy znany jest skład
rady, najczęściej wybory władzy wykonawczej nie są jeszcze rozstrzygnięte.
W większości badanych gmin rady konstytuowały się i dokonywały wyboru
przewodniczącego, gdy wynik drugiej tury wyborów władzy wykonawczej nie
był jeszcze znany i trwała kampania wyborcza między dwoma kandydatami,
którzy przeszli do tej tury. W takiej sytuacji nie jest możliwe zawiązanie się koalicji
między ugrupowaniami dwóch kandydatów rywalizujących między sobą. Zatem
odbywa się rywalizacja nie tylko o urząd wójta, burmistrza czy prezydenta, ale
również o to, który z kandydatów utworzy wokół siebie koalicję w radzie. Efekt
tworzenia koalicji uwidacznia się w chwili wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących, również przewodniczących stałych komisji rady, zwłaszcza
komisji rewizyjnej.
W większości badanych przypadków po II turze wyborów wybrani wójtowie,
burmistrzowie czy prezydenci zastali ukonstytuowaną radę z wybranym
przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi, wśród których nie było radnych z ich
ugrupowania, ale byli radni z ugrupowań ich rywali wyborczych. To oznaczało,
że większość w radzie ukonstytuowała się w opozycji politycznej do jednoosobowego organu wykonawczego gminy. Dobrym przykładem jest Międzyrzec
Podlaski, gdzie w wyniku wyborów władzy wykonawczej wybory wygrał kandydat PiS, zaś w radzie dominowało lokalne ugrupowanie Nasza Gmina. Z tego
ugrupowania wybrano przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczące83

go, drugim wiceprzewodniczącym został radny, który startował z imiennego
komitetu, zaś kandydat radnych z PiS przegrał. Najmniejsze poparcie w radzie,
ze wszystkich badanych przypadków, miała burmistrz Czeladzi, której komitet
zdobył tylko jeden mandat.
Drugi scenariusz, który prowadził do odwołania organu wykonawczego gminy w kadencji 2010–2014, to utrata popierającej władzę wykonawczą większości
w radzie już w trakcie kadencji. Przyczyny takiej utraty są skutkiem albo rozpadu
koalicji, albo też wycofania poparcia pojedynczych radnych dla władzy wykonawczej, co wynika z oceny działań lub cech osobowości wójtów czy burmistrzów.
Rozpad koalicji większościowej w radzie skutkuje zmianą przewodniczącego
rady. Tak się stało na przykład w Skierniewicach. Natomiast utrata poparcia
radnych z własnego ugrupowania nie niesie ze sobą takiej konieczności. W Wiżajnach część radnych z jego klubu przestała popierać wójta, który w trakcie sesji
obrażał radnych. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji, z innym
składem rady, ale z tą samą osobą pełniącą funkcję wójta. W Przemkowie radni
popierający burmistrza stracili do niego zaufanie, gdy na szefa gminnej spółki
powołał swojego syna.
Funkcja przewodniczącego ma duże znaczenie dla pracy rady i dobrej współpracy z władzą wykonawczą. Przewodniczący rady zwołuje sesję i układa jej
porządek. Prowadzi również obrady, ustalając kolejność wypowiadających się,
w związku z tym może pozwalać na większą swobodę dyskusji lub ją ograniczać,
ma również prawo udzielania i odbierania głosu. To wszystko powoduje, że od
formy i sposobu sprawowania tej funkcji zależne są relacje między władzą wykonawczą i stanowiącą. Z tego powodu, gdy funkcję przewodniczącego pełni radny
z grupy opozycyjnie nastawionej do władzy wykonawczej, wzajemne relacje na
sesjach bywają zaburzone.

4. Rytm konfliktów między dwiema władzami w gminie
Po wyborach, bez względu na ich wynik, zaczyna się normalna współpraca
rady z władzą wykonawczą. Poniżej prześledzimy przebieg tej współpracy w radach, gdzie zaraz po wyborach utworzył się układ opozycyjny między władzą
wykonawczą a większością w radzie.
Pierwsze sesje, czyli mniej więcej dwa, trzy pierwsze miesiące współpracy,
przebiegały w większości przypadków bardzo spokojnie. Uchwały proponowane przez władzę wykonawczą były przegłosowywane na posiedzeniu rady. Na sesjach nie ma wzajemnych ataków. Dyskusja między radnymi a władzą
wykonawczą przebiega spokojnie. W kilku przypadkach drobne kontrowersje
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pojawiły się już na pierwszej sesji budżetowej na początku 2011 roku, ale nie
miały gwałtownego przebiegu. Dotyczyły one autopoprawek zgłaszanych przez
wójta przed przyjęciem porządku obrad lub poprawek do budżetu zgłaszanych
przez radnych. Jedyną gminą, gdzie napięcie między obiema władzami stało się
widoczne już na początku kadencji, była Czeladź. W styczniu 2011 roku na terenie
miasteczka pojawiła się anonimowa ulotka oskarżająca radnych nauczycieli (z koalicji większościowej) o różne nadużycia. Radni domagali się przeprowadzenia
śledztwa w tej sprawie przez panią burmistrz, sugerowali wręcz, że to ona tę
ulotkę kolportowała.
Po tej pierwszej fazie ukrywania przed publicznością i mediami różnic i pod
pozorami spokojnej współpracy pojawia się jednak jakiś punkt zapalny. Tym
punktem często jest próba reorganizacji pracy urzędu podejmowana przez nowych wójtów czy burmistrzów. Na sesjach sprawa ta pojawia się jako wniosek
o odwołanie skarbnika lub sekretarza, we wszystkich przypadkach wieloletniego (np. Milicz, Międzyrzec Podlaski). Może też pojawić się odwołanie jednego
z dyrektorów placówek podległych gminie (Raciąż, Czeladź,). Wszystkie takie
sprawy stają na sesji, wymagają bowiem podjęcia uchwał przez radę. Natomiast
reorganizacja, która nie wymaga uchwał rady, wywołuje jedynie pytania, ataki
na włodarzy. W Wojkowicach burmistrz wprowadził zakaz opuszczania urzędu
przez urzędników i to wywołało atak na sesji. W tym miejscu warto dodać, że
we wszystkich przypadkach zwolnień, dymisji urzędników gminnych władza
wykonawcza, z pomocą zresztą radców prawnych, powołuje się na rozwiązania
ustawowe, które określają jej uprawnienia do organizacji pracy urzędu.
Po takim pierwszym starciu w kwestii kontrowersyjnej, która, jak można
się domyślać, tylko ujawnia istniejący już konflikt, spór wchodzi w fazę jawną,
w której każda ze stron podczas sesji dąży do tego, aby osłabić przeciwnika.
Do tego celu wykorzystywane są wszystkie zasoby posiadanej po obu stronach
konfliktu władzy.
Rada gminy w walce z władzą wykonawczą korzysta z zasobu posiadanej
większości w radzie. Nie jest to odrzucanie wszystkich uchwał wnoszonych
przez władzę wykonawczą, ale tych kluczowych dla realizacji budżetu. Dobrym
przykładem jest odrzucanie korekty budżetu lub zmienianie tej korekty w trakcie
sesji. Następuje też odrzucenie lub zdejmowanie z porządku obrad uchwał upoważniających władzę wykonawczą do zaciągania kredytu, przenoszenia środków
między pozycjami w budżecie itd. Takie praktyki podczas kadencji 2010–2014
stwierdzono w radach: Gorzyc, Słupska, Milicza, Zakopanego, Hrubieszowa, Wojkowic, Głuszyc, Celestynowa, Wiżajn, Czeladzi, Raciąża. Działania rady związane
z odrzucaniem korekty budżetu mają swoje konsekwencje finalnie w ostatecznym rozliczeniu władzy wykonawczej przy sprawozdaniu z realizacji budżetu.
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Co więcej, mogą prowadzić do tragicznych dla gminy konsekwencji. W dwóch
przypadkach burmistrzowie zaciągnęli kredyty na bieżące płatności w parabankach, co w efekcie doprowadziło do utraty płynności finansowej gminy (Głuszyce, Przemków). Najbardziej tragiczna sytuacja miała miejsce w Głuszycach,
gdzie mieszkańcom z tego powodu odcięto wodę. Mniej tragiczne w skutkach
odrzucenia uchwał w sprawie kredytu nastąpiły w Raciążu, gdzie z powodu niepłacenia opłaty środowiskowej zajęto konta miasta. W Zakopanem z kolei nie
została uruchomiona inwestycja budowy mieszkań komunalnych.
Posiadanie większości w radzie nie tylko jest wykorzystywane do odrzucania
uchwał proponowanych przez władzę wykonawczą, rady podejmują również
uchwały, które bezpośrednio uderzają we władzę wykonawczą. Taką uchwałą
jest na przykład obniżenie wynagrodzenia (Milicz, Międzyrzec Podlaski, Wojkowice, Raciąż, Nasielsk, Celestynów, Głuszyca). Najszybciej, bo zaraz na początku
kadencji, nowemu burmistrzowi wynagrodzenie obniżyła rada w Wojkowicach.
Uzasadniono to tym, że poprzednia rada podniosła wynagrodzenie burmistrzowi
w związku z jego wieloletnim doświadczeniem, a ten burmistrz go nie ma. Radni
w miejsce przygotowywanych przez urząd uchwał mogą tworzyć własne. Najczęściej dotyczy to zmian w budżecie – w postaci cięcia kosztów na oświatę czy
administrację. Najpoważniej zmieniła uchwałę proponowaną przez wójta rada
Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie wydatki na administrację ograniczono o 23%.
Drugim ważnym narzędziem, jakim dysponuje większość w radzie, jest możliwość panowania nad dyskusją na sesjach poprzez funkcję przewodniczącego
rady. W Słupsku przewodniczący rady niemal każdą wypowiedź burmistrza
komentował. W Czeladzi przewodnicząca notorycznie odbierała głos pani burmistrz podczas dyskusji. W większości przypadków techniki stosowane przez
przewodniczących rad w celu osłabiania władzy wykonawczej na sesji są bardziej subtelne. Może to być: tolerowanie, czyli niezwracanie uwagi na ciągłe
przerywanie wypowiedzi władzy wykonawczej przez opozycyjnie nastawionych
radnych, co przekształca dyskusję w krzyk i wzajemne pretensje; nieudzielanie
głosu władzy wykonawczej lub pomijanie burmistrza; zwracanie się z pytaniami
bezpośrednio do sekretarza, skarbnika lub innych urzędników. To ograniczanie
wypowiedzi na sesji władzy wykonawczej wyprowadza z równowagi nawet jej
bardzo spokojnych przedstawicieli. W Miliczu burmistrz początkowo reagował
spokojnie, ale im dłużej trwał konflikt, tym częściej komentował zachowania
przewodniczącego bez udzielenia mu głosu.
Trzeci mechanizm wykorzystywany przez większość w organie stanowiącym
gminy to nakierowywanie komisji rewizyjnej jako narzędzia walki lub nacisku.
Generalnie komisja rewizyjna jest organem kontroli budżetowej. To ona przeprowadza przed sesją absolutoryjną kontrolę z wykonania budżetu i wnioskuje
86

o udzielenie bądź nieudzielanie organowi wykonawczemu absolutorium9. Ustawa
zabezpiecza prawo opozycji do kontroli pracy organu wykonawczego zapisem,
że w skład komisji rewizyjnej muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Jeżeli jednak ugrupowanie ma zbyt mało mandatów w radzie, aby
powołać formalny klub radnych10, to może się okazać, że w komisji rewizyjnej są
wyłącznie przedstawiciele większościowej koalicji. W kilku badanych radach praca
komisji rewizyjnych była rozszerzona o różne doraźne kontrole oraz opiniowanie
dla rady skarg mieszkańców na działania organu wykonawczego. W Czeladzi
komisja wchodziła do instytucji podległych gminie i kontrolowała również tam
procedury i dokumenty. Takie działania kończą się wnioskami do prokuratury, RIO
czy NIK. W Hrubieszowie komisja taki wniosek złożyła, ale prokuratura umorzyła
postępowanie. Warto podkreślić, że symptomem takiego właśnie uruchamiania
komisji rewizyjnych może być w trakcie roku uzupełnienie planu jej pracy. W taki
sposób wykorzystano pracę komisji rewizyjnej w Nasielsku. Ponadto nastąpić
może zmiana w składzie komisji rewizyjnej lub zmiana przewodniczącego – jako
przygotowanie do nieudzielania absolutorium organowi wykonawczemu. Powołanego wcześniej przez siebie przewodniczącego – przed kontrolą w roku
nieudzielania absolutorium – zmieniła większość koalicyjna w Czeladzi.
Końcowy wniosek o nieudzielanie absolutorium na sesji absolutoryjnej jest
zwieńczeniem pracy komisji rewizyjnej. Dotyczy to drugiego lub trzeciego roku
kadencji. Warto może dodać, że negatywną opinię RIO – o wykonaniu budżetu
w roku podjęcia przez badane rady uchwał o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania organu wykonawczego gminy – spośród wszystkich analizowanych gmin otrzymały tylko Głuszyca i Przemków. Rok wcześniej w Głuszycy
RIO zaopiniowała wykonanie budżetu pozytywnie, bez uwag, ale pani burmistrz
absolutorium nie otrzymała. Podobna sytuacja miała miejsce w Międzyrzecu
Podlaskim. Komisje rewizyjne wnioskują o nieudzielenie absolutorium, gdy w generalnie pozytywnych opiniach RIO o wykonaniu budżetu pojawiają się jakieś
zastrzeżenia.
Władza wykonawcza w gminach nie ma zbyt szerokich możliwości ograniczania działania rady gminy na sesjach. Dlatego stosunkowo często zdarza się,
że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci unikają sesji. Zamiast nich pojawiają się
na sesjach zastępcy, sekretarze lub skarbnicy (Słupsk, Hrubieszów, Celestynów,
Nasielsk). Nieobecność na sesjach włodarzy nie jest jednak strategią skuteczną,
bowiem pojawiają się negatywne komentarze radnych, które następnie prze9
Art.18.1, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz.
95 z późn. zm.: tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890).
10
Regulują to statuty gmin.
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dostają się do mieszkańców za pośrednictwem obecnych na sesjach mediów.
Lepszą strategią jest sprowadzanie na sesję w roli publiczności swoich zwolenników, którzy wypowiedzą się – w punkcie „wolne wnioski” – jako mieszkańcy
negatywnie na temat działań rady.
Działania władz wykonawczych na sesji są utrudnione, jednak władza
wykonawcza, mając do swojej dyspozycji wszystkich urzędników, radców prawnych, może inaczej utrudniać pracę radnym. W Międzyrzecu Podlaskim wójt udzielał pracownikom urlopu w dniach pracy komisji rady, co oznaczało w praktyce
konieczność przekładania posiedzeń komisji. W Wiżajnach na sesji nadzwyczajnej rada pracowała bez obsługi administracyjnej; wójt odmówił takiej obsługi,
twierdząc, że nie ma urzędników. Najważniejszym jednak narzędziem w ręku
władzy wykonawczej jest zaskarżanie uchwał rady do organów nadzorczych
lub/i sądów administracyjnych – rozwiązanie to wykorzystano we wszystkich
analizowanych przypadkach.
W ostatniej fazie konfliktu, kiedy już dochodzi do nieudzielania absolutorium,
włodarzom udaje się niekiedy skutecznie opóźniać podjęcie uchwały w sprawie
referendum przez zwolnienia lekarskie i usprawiedliwioną nieobecność na sesji.
Zgodnie z wymogami rada podejmuje taką uchwałę po wysłuchaniu wyjaśnień
wójta, burmistrza lub prezydenta. Jeżeli jednak jest on nieobecny, wymóg ten
nie jest spełniony i może być podstawą unieważnienia uchwały. Taką strategię
postępowania przyjęli przedstawiciele władzy wykonawczej w Celestynowie,
Hrubieszowie, Nasielsku i Międzyrzecu Podlaskim. W żadnym jednak przypadku
strategia unikania ostatecznie nie okazała się skuteczna.

5. Wnioski
Przedstawione powyżej wyniki badań wskazują, że w większości analizowanych przypadków konfliktogenność układów politycznych, które powstały po
wyborach samorządowych w 2010 roku, prowadziła ostatecznie do próby odwołania organów wykonawczych gmin w trybie art. 28a, to znaczy na wniosek rad
w związku z nieudzielaniem absolutorium. Warto podkreślić, że w odniesieniu
do takich sytuacji konfliktowych przewidziano art. 28b (referendum arbitrażowe), czyli odwołanie organu wykonawczego na wniosek rady bez związku
z absolutorium. Tymczasem tylko skierniewicka rada posłużyła się tym trybem
odwołania władzy wykonawczej i to w sytuacji, gdy prezydent spędził trzy miesiące w areszcie, w charakterze podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej.
Drugą ważną konkluzją zaprezentowanej analizy jest ustrojowy brak
zabezpieczeń przed wykorzystywaniem posiadanych zasobów władzy, i to przez
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oba organy gminy, do zwalczania drugiego organu w sytuacji konfliktu. Wprowadzenie w gminach wyborów bezpośrednich organu wykonawczego spowodowało, że sytuacje konfliktu politycznego między dwoma organami nie tylko
są potencjalnie możliwe, ale – jak pokazała przedstawiona analiza – występują
realnie w systemie i utrudniają efektywne działanie samorządu.

Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę rzeczywistych relacji, jakie zachodzą między
dwoma organami gminy w sytuacji konfliktu politycznego – na przykładzie referendów w sprawie odwołania organu wykonawczego gminy na wniosek rady
gminy, które odbyły się w latach 2010–2014. Z zaprezentowanej analizy wynika, że
przyczyną większości referendów, w których rady wykorzystały tryb odwołania
organu wykonawczego z przyczyny nieudzielania absolutorium, w rzeczywistości
podstawą odwołania organu wykonawczego był konflikt polityczny istniejący
między dwoma organami od momentu wyborów.
Słowa kluczowe: organy gminy, referendum, polityka gminna.

Summary
Relationships between the executive and decision-making authority of the
commune in the event of major political conflicts.
This article presents an analysis of actual interactions between the two authorities of the commune in the event of a political conflict illustrated by the
recalls on the dismissal of the executive authority on the request of the municipal council between 2010 and 2014. According to the presented analysis the real
motivation behind recalls, in which the council used the procedure of dismissal
of the executive authority due to lack of acknowledgement of the fulfilment of
duties, was the political conflict between the two bodies which lasted since the
elections.
Key words: commune authorities, recall, commune policy.
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Rozdział VII.
Pozycja konkurencyjna Polski
a działania administracji publicznej
1. Wprowadzenie
Konkurencyjność jest ściśle związana z działalnością przedsiębiorstw na
rynku. Dla producenta korzystniejsza jest taka struktura produkcji i pozycja na
rynku, która daje wyższą wartość dodaną i w efekcie wyższą marżę wliczoną
w cenę oraz wyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Aby osiągnąć
takie rezultaty, firmy budują przewagi konkurencyjne. Wiąże się to nie tylko
z obniżaniem kosztów, ale przede wszystkim z jakością produktów i siłą marki
na rynku, z ich upowszechnieniem i wizerunkiem. W łańcuchu dostaw najwyższą marżę pobiera firma będąca właścicielką konceptu, organizująca procesy
i nadająca markę. Wiele przedsiębiorstw polskiej gospodarki można określić
jako wykonawcze („poddostawców”) w tych procesach, lub imitatorów, naśladujących produkty i procesy zapożyczone z innych krajów. W potocznym
rozumieniu konkurencyjność utożsamia się masową produkcją i niską ceną
(co w długim okresie się potwierdza, gdyż dobra się upowszechniają), jednak
kraj, którego gospodarka oparta jest na konkurencji cenowej, nie osiąga takich
korzyści, jakie można uzyskać z pozakosztowych przewag konkurencyjnych –
jakość, innowacyjność, wizerunek, poziom obsługi klienta, pozycja rynkowa
i „głębokie kieszenie”, czyli dobry dostęp do finansowania.
Gospodarka narodowa, jako całość, włączona w proces wymiany międzynarodowej, porównywana jest z innymi gospodarkami i postrzegana przez
pryzmat konkurencyjności, która przekłada się na wyższy produkt roczny
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w przeliczeniu na mieszkańca i wyższą wydajność pracy. Z innych korzyści
można wymienić: prestiż kraju, zadowolenie jego mieszkańców, wyższe dochody, atrakcyjność inwestycyjną, przyciąganie talentów. Konkurencyjność
sprowadza się do funkcjonowania przedsiębiorstw wytwarzających wysoką
wartość dodaną (na jednostkę kapitału, na pracownika), co pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb ludności, a także wysokich
dochodów budżetowych, które pozwalają na świadczenie usług publicznych
wysokiej jakości. Ma to ścisły związek z zapewnieniem mieszkańcom kraju
licznych praw, których ochrona i realizacja jest kosztowna, bowiem „prawo
oznacza koszt”1. Wysoką wartość dodaną generują przedsiębiorstwa innowacyjne, które działają w sprzyjającym temu środowisku. Celem polityki
państwa jest stworzenie odpowiednich warunków, klimatu sprzyjającego
innowacyjności. Innowacyjność jest potocznie rozumiana jako kreowanie,
wytwarzanie i zastosowanie wysokich technologii, często utożsamianych
z informatyką, digitalizacją i nowoczesnymi mediami, a także automatyzacją
produkcji. Nie jest to do końca uzasadnione, gdyż innowacje powstają we
wszystkich dziedzinach nauki i techniki, a także w zarządzaniu i marketingu,
kulturze, sztuce i sferze społecznej. Odkrycia naukowe, nowe rozwiązania
techniczne (nowe produkty) czy osiągnięcia w sztuce nie stają się innowacjami, dopóki nie znajdą praktycznego zastosowania i nie upowszechnią się
(nie znajdą odzwierciedlenia w życiu społecznym, masowej konsumpcji i kulturze). Do tego konieczne jest współistnienie wielu zasobów, sprzyjających
czynników i wzajemnych powiązań między nimi, pozwalających wykorzystać
istniejący potencjał.
Poprawa konkurencyjności gospodarki narodowej jest obecnie jednym z głównych problemów ekonomicznych Polski. Jak piszą autorzy raportu Reforma kulturowa 2020–2030–2040: „Według obliczeń McKinsey wydajność polskiego górnictwa
jest o 77 procent niższa niż w <starej Unii> (UE 15), rolnictwa o 59, energetyki o 48,
a przemysłu o 44 procent. Te cztery sektory są odpowiedzialne za 60 procent luki
pomiędzy wydajnością w Polsce i w UE15”2. Są to dane jednocześnie obrazujące niski
poziom konkurencyjności gospodarki Polski w stosunku do krajów „starej Unii”.
Przekłada się to nie tylko na dobrobyt i dobrostan obywateli, ale także na międzynarodowy wizerunek kraju, jego prestiż i pozycję polityczną. Jak pisze W.  Świtalski,

R. Holmes, C.R. Sustain, Dlaczego wolność zależy od podatków, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 18.
2
Reforma kulturowa 2020–2030–2040. Sukces wymaga zmian, raport (red.) J. Żakowskiego, na
zlecenie Krajowej Izby Gospodarki; publikacja związana z VI Kongresem Innowacyjnej Gospodarki,
Warszawa 2015, s. 36.
1
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„polska nauka i gospodarka nie zajmują miejsc zgodnych z cywilizacyjną tradycją
kraju, wcześniejszymi dokonaniami i aktualnym potencjałem”3.

2. Źródła konkurencyjności w ujęciu historycznym
Ponieważ konkurencyjność gospodarki opiera się na konkurencyjności przedsiębiorstw działających w warunkach rynkowych, uzasadnione jest rozpoczęcie
rozważań od warunków otoczenia oraz cech i postaw ludzi działających w biznesie, które są z nią związane. Wiele dzieł naukowych poświęcono problematyce
innowacji, przy czym ich rola była podkreślana jako zasadnicza dla rozwoju
gospodarczego lub też marginalizowana (co wynikało zwykle z niemożności
skwantyfikowania niektórych czynników wpływających na innowacyjność, a więc
nieujmowania ich w modelach ekonometrycznych lub włączeniu ich jako „resztę”
(reszta Solowa) lub składnik „u” (w modelu Kaleckiego – usprawnienia). Teoria
innowacji wciąż nie jest kompletna, a czynniki, które pobudzają innowacyjność,
nie są jednoznacznie rozpoznane i trudno je skwantyfikować. W. Świtalski pisze
o „wytwarzaniu i podtrzymywaniu w dłuższym okresie środowiska sprzyjającego innowacyjności i zastosowaniom samych innowacji”4, w tym uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych. Podkreśla się postawy otwartości, tolerancji
i zdolności do zmian, do przystosowania się, czyli istnienie kultury transgresyjnej.
Współczesny model innowacji jest skomplikowany, co obrazuje następująca charakterystyka: „łańcuchowy model sprzężeń zwrotnych ewoluujący w kierunku
dynamicznego modelu sieciowego”5.
W takim ujęciu niezbędne jest występowanie licznych powiązań i sprzężeń
między podmiotami (zmotywowanymi do wprowadzania innowacji), przepływu
zasobów, w tym wiedzy i kompetencji; niezbędna jest współpraca, zaufanie
i otwartość na nowe rozwiązania. Proces dyfuzji innowacji jest rozciągnięty
w czasie, co w największym stopniu dotyczy nowych wartości kulturowych.
Dość szybko można bowiem zmienić prawo i zastosować nowe technologie
(kupić licencje, wydzierżawić sprzęt, przeprowadzić szkolenia), ale potencjalne
efekty nie będą uzyskiwane w całości, dopóki nie nastąpi adaptacja kulturowa.
Nie jest też tak, że z całości gospodarki nieinnowacyjnej wyodrębni się czy
„wyhoduje” odpowiednie ośrodki czy firmy i to one z pewnością będą „ciągnąć” (dynamizować) resztę gospodarki i społeczeństwa (takie są koncepcje
3
W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 59.
4
W. Świtalski, Innowacje…, s. 145.
5
Tamże, s. 134.
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przodujących ośrodków naukowo-badawczych, parków technologicznych,
inkubatorów itd.). Mogą one mieć wybitne osiągnięcia naukowe czy biznesowe, ale rozprzestrzenienie korzyści z nich na całą gospodarkę i społeczeństwo
nie jest oczywiste (mogą np. eksportować swoje osiągnięcia, a elity naukowe
i biznesowe zamknąć się w swoim kręgu). Można też tworzyć i wspierać „pasy
transmisyjne” przenoszące osiągnięcia naukowe do biznesu. Jednak dopóki nie
nastąpi zmiana społeczno-kulturowa (akceptacja i samoistne przekazywanie
dalej innowacji), dyfuzja nowych rozwiązań przebiega bardzo powoli, może
nawet dojść do cofnięcia osiągnięć.
W literaturze znajdujemy analizy historyczne dotyczące roli różnych czynników
w rozwoju gospodarczym. Obszerne badania w tym zakresie prowadzili między
innymi D. Landes6 i G. Clark7. D. Landes obszernie analizuje ścieżki rozwoju państw
na poszczególnych kontynentach, wymieniając czynniki, jakie dały przewagę
Europie – nie będą one tu przedstawiane ze względu na obszerność wywodu,
ale czołowe miejsce zajmują racjonalizm, edukacja, wiedza i technologia, sposób sprawowania władzy, równość praw, otwartość na innowacje i masowa
konsumpcja (która jest pochodną mobilności społecznej i niskiego poziomu
nierówności dochodowych).
G. Clark stwierdza, że społeczeństwa (państwa) w świecie do XVIII wieku nie
różniły się znacząco pod względem wydajności pracy i produktu na głowę mieszkańca, zaś poprawa wydajności pracy w Europie następowała wówczas niezmiernie
powoli – widoczna była dopiero z perspektywy kilku pokoleń. Za przełomowy
uznaje się wiek XVIII, a więc czas rewolucji przemysłowej, kiedy wyraźnie zaznaczyła się przewaga gospodarcza Wielkiej Brytanii. G. Clark dochodzi przy tym do
wniosku, że decydująca dla przyśpieszenia była rosnąca podaż innowacji, co powodowało większe prawdopodobieństwo ich zastosowań w produkcji8 (w tym rolnej,
chociaż spektakularne zmiany zachodziły w przemysłowej). Oprócz epokowych
wynalazków dochodziło także do wielu drobnych usprawnień, które się „oddolnie”
upowszechniały. Clark zwraca uwagę, że wzrost liczby ludności w XVIII-wiecznej
Anglii spowodował potrzebę importu żywności, a żeby za nią zapłacić, zwiększano
eksport towarów przemysłowych, stosując mechanizację produkcji, by wytworzyć
więcej towarów po niższym koszcie jednostkowym. Sprzyjał temu dobry dostęp
do kapitału pożyczkowego (niskie stopy procentowe).
Czynnikiem stymulującym proces wzrostu, jak to zsyntetyzował w swojej
przełomowej teorii David Ricardo, była międzynarodowa wymiana i specjalizacja,
D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2000.
G. Clark, Pożegnanie z jałmużną: Krótka historia gospodarcza świata, Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 2014.
8
Tamże, s. 258–259.
6
7
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pozwalająca efektywniej wykorzystać potencjał gospodarczy kraju. Mimo
lepszej techniki posiadanej wówczas przez kraje azjatyckie (Japonia, Chiny)
rywalizację gospodarczą wygrała wówczas Europa, a na pierwszym etapie
rewolucji przemysłowej – Anglia. Często spotyka się argument, że Anglia w XIX
w. to imperium kolonialne okradające inne ludy i narody z wszelkich dóbr i stąd
pochodziła jej przewaga. Jednak przykład innych imperiów, np. hiszpańskiego
czy portugalskiego, przeczą temu, jakoby rabunkowe korzystanie z zasobów
zewnętrznych było prostą ścieżką do konkurencyjności i innowacyjności. Wręcz
przeciwnie, kraje te niedługo po stworzeniu imperiów kolonialnych weszły
w fazę zastoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Mimo rozpoczętej po upadku
reżimów faszystowskich w latach 70. XX w integracji z Europą Zachodnią do
dziś występują znaczne różnice na niekorzyść państw iberyjskich, które uwidaczniają się zwłaszcza w czasie kryzysów ekonomicznych. Jak pisze o krajach
„rogala” (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia) J. Żakowski: „Pozostawiona
sobie tradycyjna lokalna kultura brała górę nad imitacyjnymi mechanizmami
modernizacji cywilizacyjnej”9. Tymczasem kraje skandynawskie, o niesprzyjającym klimacie i nieposiadające kolonii (z wyjątkiem Danii, która jednakże nie
zajęła zbyt atrakcyjnych i ludnych obszarów), są w ścisłej światowej czołówce
po względem konkurencyjności i innowacyjności.
Tryb myślenia charakterystyczny dla administracji (rządów, agencji państwowych, a także organów UE) jest taki, że tym, co potrzeba do osiągnięcia
innowacyjności, są rynki, instytucje i bezpośrednie stymulanty, typu ulgi
podatkowe i ochrona własności intelektualnej. Odnośnie do badań naukowych (które są postrzegane jako podstawowe podażowe źródła innowacyjności) jest to podejście typu „cargo”, czyli przekonanie, że osiągnięcie
określonej „masy” zasobów w ośrodkach badawczych (uczelniach), dzięki
zainwestowaniu środków publicznych (ewentualnie prywatnych) w edukację
i wynagrodzenia badaczy, sprzęt itd. Stąd biorą się postulowane i zawarte
w oficjalnych dokumentach wskaźniki (strategia lizbońska: 3% PKB powinny
stanowić wydatki na B+R), a ich nieosiągnięcie jest przyczyną (i wyjaśnieniem)
niskich wskaźników innowacyjności. Na pewno wydatki na B+R są niezbędne,
jednak później musi nastąpić wdrożenie nowych rozwiązań, wyprodukowanie
dóbr, ich promocja i dystrybucja, co wymaga kapitału (odpowiedniej stopy
oszczędności krajowych lub importu funduszy) oraz przedsiębiorczości (podjęcie ryzyka, planowanie, zorganizowanie i kontrola procesów fizycznych),
czemu sprzyja lub nie środowisko w danym kraju (instytucje, podatki, edukacja, motywacja itd.).
9

Reforma kulturowa…, s. 38.
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Historia gospodarcza świata wskazuje, że samo posiadanie zasobów nie jest
warunkiem wystarczającym. Przykładowo, jak stwierdza G. Clark, przyczyną
przewagi i ekspansji gospodarczej Anglii w XVIII/XIX w. były (poza technicznymi)
czynniki reprodukcyjne, kulturowe, ochrona praw własności (dziedziczenie)
i związana z nimi dyfuzja wartości „przyjmowanych przez ludzi odnoszących
sukcesy ekonomiczne”10. Wysoką rangę wśród tych wartości miała przedsiębiorczość, w tym otwartość na nowe rozwiązania, racjonalność (kalkulacja
ekonomiczna), dążenie do doskonalenia produktów. Wdrożenie projektów
wymagało zaś współpracy i zaufania (wspieranych przez prawo) – tworzenia
więzi biznesowych. Przede wszystkim potrzebna była motywacja – materialna
i pozamaterialna.
Kolejny czynnik uwidoczniony w rozwoju historycznym to demografia. Kształcenie kobiet i poprawa ich statusu wpływa na zmniejszenie współczynnika urodzeń. Pozwala to osiągnąć lepszą jakość kapitału ludzkiego (większa troska
o dzieci, inwestycje w ich wykształcenie). Wychowanie dzieci jest skrajnie czasochłonne i powoduje wysokie koszty ponoszone przez co najmniej kilkanaście lat,
co skłania ludzi (zwłaszcza kobiety) do ograniczenia liczby potomstwa. Przejście
demograficzne (spadek dzietności) nastąpiło po raz pierwszy w Anglii pod koniec
XIX wieku i wiązało się z wyższym statusem kobiet11. Kilkadziesiąt lat później
podobna zmiana miała miejsce w pozostałych krajach wysoko rozwiniętych,
a także w państwach komunistycznych.
Analizując przykład Niemiec (które w XIX w. wytwarzały wyroby będące
dla klientów z Anglii synonimem tandety), Witold M. Orłowski12 u źródeł
zmian w systemie gospodarczym wskazuje czynniki administracyjne i edukację, zwłaszcza wychowanie w duchu określonych wartości. Szacunek dla
pracy, oszczędzania, solidności, wiedzy, autorytetu, a także dla państwa
kilkakrotnie był podstawą przeprowadzenia udanych reform wymagających
od społeczeństwa wyrzeczeń. Przykładem skuteczności takiego podejścia,
przedstawione przez prof. Orłowskiego, są „cuda” gospodarcze w Niemczech
po reformach w 1948 r. i w 2010 r.
Nie ma wątpliwości, że konkurencyjność zależy od innowacyjności oraz czynników cywilizacyjno-kulturowych, w których zawierają się instytucje funkcjonujące
w danym kraju. Zależy też od uwarunkowań historycznych. Te zaś nie sprzyjały
budowie konkurencyjności przez okres PRL, gdy gospodarka polska była podporządkowana potrzebom bloku komunistycznego (RWPG): upaństwowiono
G. Clark, Pożegnanie z jałmużną…, s. 291.
G. Clark, Pożegnanie z jałmużną…, s. 312–315.
12
W. M. Orłowski, Czy Polska dogoni Niemcy, WN PWN, Warszawa 2015.
10
11
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podstawowe branże, zrealizowano karbonizację gospodarki i rozbudowano
nieefektywny przemysł ciężki, a indywidualna przedsiębiorczość („prywatna
inicjatywa”) była ograniczana do minimum.
W kolejnej części artykułu zostanie przedstawiona pozycja konkurencyjna
Polski na tle innych państw, głównie w regionie EŚW.

3. Analiza konkurencyjności Polski w świetle rankingów
World Economic Forum (WEF) publikuje Global Competitiveness Index (GCI),
który pozwala śledzić zmiany pozycji konkurencyjnej państw. Polska, zajmująca
w 2001 r. miejsce 41, w 2002 r. spadła w rankingu do 51 pozycji13. W rankingu
2015–2016 r. znalazła się na 43 miejscu. Czołowe miejsca zajęły w 2015–2016 r.:
Szwajcaria, Singapur, USA, Niemcy, Holandia, Japonia, Hong Kong SAR, Finlandia,
Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia i Dania. Ta czołówka prawie nie zmienia się
od kilkunastu lat, najwyżej pozycje poszczególnych państw ulegają przetasowaniu. Pozycja konkurencyjna Polski w latach 2012–2016 została przedstawiona
w tab. 1. Ocena ogólna pozostała bez zmian, zaś miejsce kraju jest na początku
piątej dziesiątki.
Dla porównania w 2010 r. Polska znalazła się na 39. miejscu, zbliżając się
do pozycji Czech – miejsce 36 (było to najwyższe do tej pory miejsce Polski
w rankingu WEF). Biorąc pod uwagę same państwa Unii Europejskiej, Polska
w tym rankingu (2015–2016) klasyfikuje się na 17 pozycji, mając wskaźnik 4,49
przy średniej dla państw UE 4,75 i medianie 4,57 (obliczenia własne, źródło
danych jak do tab. 1).
Tab. 1. Miejsce Polski w rankingu WEF, wskaźniki GCI w latach 2012–2016
Lata

Liczba państw ujętych
w rankingu

Pozycja Polski
w rankingu

Ocena ogólna
(GCI na 7 max.)

2015–2016

140

41

4,5

2014–2015

144

43

4,5

2013–2014

148

42

4,5

2012–2013

144

41

4,5

Źródło: The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum.

13
S. Pangsy-Kania, Konkurencyjność gospodarki Polski przez pryzmat międzynarodowych rankingów, [w:] A. Manikowski, A. Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 7.

97

Od 2006 r. w GCI uwzględnione są trzy subindeksy: wymagań podstawowych,
czynników poprawiających efektywność oraz czynników innowacyjności i rozwoju. Dla Polski (lata 2015–2016) indeksy te miały odpowiednio wartości: 4,9; 4,6; 3,7.
Najniższą wartość z 12 filarów uwzględnionych w poszczególnych subindeksach
miały innowacje (3,3), najwyższą zaś zdrowie i edukacja podstawowa (6,1), rozmiary rynku (5,2), otoczenie makroekonomiczne (5,1) oraz szkolnictwo wyższe
i trening zawodowy (5,1). Biorąc pod uwagę, że najlepszy wskaźnik zawdzięczamy
głównie brakowi wpływu chorób zakaźnych (trapiących głównie kraje Afryki
Subsaharyjskiej) na gospodarkę, trudno przypisywać tu jakąś szczególną zasługę społeczeństwu i rządowi. Rozmiary rynku determinowane są zaś wielkością
populacji. Optymizmem mógłby napawać wysoki wskaźnik edukacji na poziomie
wyższym, gdyby nie to, że zawdzięczamy go głównie elementowi ilościowemu (22
pozycja), jeśli zaś chodzi o jakość studiów, Polska ma miejsce 73 z oceną 3,6; niska
jest też jakość szkół zarządzania – miejsce 75 z oceną 4,1. Słabe punkty polskiej
konkurencyjności to: innowacje, rynek pracy, instytucje oraz nauka w biznesie.
Poza pierwszą setką (na 140 państw) Polska znajduje się ze względu na kryteria:
•• zdolność kraju do przyciągania talentów – 126
•• ciężar regulacji państwowych – 122
•• zdolność kraju do zatrzymywania talentów – 116
•• wpływ podatków na motywację – 115
•• liczbę dni potrzebnych do uruchomienia biznesu – 112 (przy dobrej pozycji
w liczbie procedur, miejsce 22)
•• przejrzystość polityki państwa – 106
•• absorpcję technologii przez firmy – 101
Ponadto mamy jeszcze dwie pozycje nr 100 – pod względem natury przewag
konkurencyjnych w przedsiębiorstwach i zaufania publicznego do polityków.
A więc najgorzej prezentuje się stosunek do talentów i motywacja, „przeregulowanie” systemu gospodarczego, powolność działania organów władzy
i administracji oraz wiedza i technologia w firmach. Reformowanie gospodarki
utrudnia niski poziom zaufania do polityków.
Tab. 2. Międzynarodowa konkurencyjność według WEF, 2015–2016
Wskaźnik

Polska Czechy Słowacja Słowenia Węgry

Litwa Łotwa Estonia

PKB per capita w USD
Populacja
Miejsce
w rankingu
(na 144)

14.379

16.386 15.729 19.671

98

19.563

18.454

24.019

38 mln 10,5 mln 5,4 mln
43
31
67

2,1 mln
59

13.881

9,9 mln 2,9 mln 2 mln 2,9 mln
63
41
44
29

Ocena ogólna (max.7)
Etap
rozwoju*

4,5

4,7

4,2

4,3

4,2

4,5

4,5

4,7

2-3

3

3

3

2-3

2-3

2–3

3

Subindeks
wymagań
podstawowych
Subindeks
czynników
poprawiających efektywność
Subindeks
czynników
innowacyjności
i rozwoju

4,9

5,3

4,7

4,9

4,7

5,1

5,1

5,7

4,6

4,8

4,3

4,2

4,7

4,6

4,6

4,1

3,7

4,1

3,7

4,0

3,6

4.0

3,7

4,0

*Etap rozwoju: 1 – rozwój sterowany przez czynniki wytwórcze; 2 – rozwój oparty na wydajności, 3 – rozwój oparty na innowacjach. 2–3 oznacza etap przejściowy z 2 do 3 (etapy te określa PKB per capita).
Źródło: The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum.

Tab. 3. Czynniki wpływające negatywnie na doing busines w krajach regionu
Czynniki

Polska Czechy Słowacja Słowenia Węgry Litwa Łotwa

Estonia

Biurokracja

4

1

2

2

3

1

2

4

Stopy
podatkowe

3

7

3

3

4

2

1

2

Restrykcyjne
regulacje
na rynku
pracy
Korupcja

2

5

4

1

13

3

11

9

12

2

1

7

2

6

9

12

13

3

6

8

1

10

7

16

1

4

5

5

5

4

4

8

5

7

10

4

8

7

3

3

8

5

7

12

6

5

5

1

Niestabilność
polityczna
Złożoność
przepisów
podatkowych
Dostęp do
finansowania
Nieodpowiednia siła
robocza

Źródło: The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum.
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W porównaniu do krajów regionu będących w podobnej fazie rozwoju na
8 państw (tab. 2) Polska zajmuje 3. miejsce, po Czechach i Litwie. W kategorii
innowacyjności Polska wypada słabo – miejsce 5 dzielone ze Słowacją (za nami
tylko Węgry).
Biorąc pod uwagę model „3T” Richarda Floridy (technologia, talent i tolerancja) i koncepcję „klasy kreatywnej” jako wiodącego czynnika innowacyjnego rozwoju14 , zdolność do absorbowania talentów, jakość rynku pracy,
w tym systemów motywujących do pracy, biurokracja i zaufanie społeczne
to słabe strony polskiej gospodarki. Kwalifikacje nie są jakościowo najlepsze,
a motywacja niska, co ma przyczynę w wydajności pracy – mimo wysiłku pracowników określana jest przez niską wartość dodaną, na co jako wykonawcy
nie mają wpływu. Klimat dla działalności biznesowej też ma pewne wady:
regulacje podatkowe, restrykcyjność rynku pracy i biurokracja (podobnie jak
w innych krajach regionu, (tab.3). Czynniki ocenione najlepiej to niski poziom
przestępczości, niska inflacja i regulacje dotyczące walut obcych (te same
czynniki wskazane są dla innych krajów regionu). Jako bezpieczny oceniony
został również system finansowy.
Tab. 4. Ogólna klasyfikacja ze względu na czynniki konkurencyjności*
Czynniki

Litwa Łotwa Czechy Polska Estonia Słowenia Słowacja

Węgry

28

43

29

34

31

49

46

48

Efektywność
ekonomiczna

35

53

26

33

40

42

54

17

Efektywność
rządu

25

45

31

29

20

52

48

54

Efektywność
działalności
biznesowej

23

42

31

32

36

56

45

57

Infrastruktura

30

37

28

34

32

33

40

39

*Miejsce od 1 do 12 zajęły odpowiednio: Stany Zjednoczone, Hong Kong, Singapur, Szwajcaria,
Kanada, Luksemburg, Dania, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Tajwan, UAE. Rząd działający na korzyść
konkurencyjności najlepiej wypada w Hong Kongu i Singapurze.
Źródło: IMD World Competitiveness Yearbook 2015; Overall ranking and competitiveness factors,
Institute for Management Development, dostęp 2.02.2016.

14
K. Klincewicz, (red.) (2012), Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako
źródła rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 30.
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W rankingu IMD (Institute for Management Development w Lozannie; (tab. 4)
Polska została sklasyfikowana na wyższej pozycji niż w rankingu WEF, chociaż
podobnie za Czechami i Litwą, ale także Estonią. Najlepiej prezentują się skuteczność rządu i biznesu, a najgorzej infrastruktura (słabą stronę Polski wciąż
stanowią drogi i kolej). Pozycja Polski jest w tym rankingu lepsza wobec innej
metodologii, a przede wszystkim – mniejszej liczby krajów (61).
Tab. 5. IMD Talent Ranking 2005–2015 (61 krajów)
Litwa

Łotwa Czechy Polska Estonia Słowenia Słowacja Węgry

Pozycja
ogólna

24

28

30

32

33

38

47

56

Inwestycje

10

15

31

30

16

24

43

42

Przyciąganie

39

41

31

52

37

54

53

59

Gotowość

26

32

30

21

43

39

45

53

Źródło: IMD World Competitiveness Yearbook 2015; Overall ranking and competitiveness factors,
Institute for Management Development dostęp 2.02.2016.

W kwestii „talentów” co roku przeprowadzany jest osobny ranking: miejsce
Polski na tle krajów regionu EŚW przedstawia tab. 5. Jak widzimy, Polska jest
w środku stawki, wyprzedzana przez trzy kraje. Najgorzej prezentuje się atrakcyjność kraju dla talentów, relatywnie najlepiej wypada gotowość. Konkluzja:
duży jest wysiłek włożony w kształcenie, ale efekty tego dość słabe. W Polsce
bardzo niski jest udział osób w wieku 25–64 lata w edukacji, natomiast najwyższy
jest w krajach skandynawskich15

4. Czynniki kulturowe,
oszczędzanie i zachęty podatkowe
Innego typu opracowanie – przy użyciu metody deskryptywnej, zaprezentowali polscy autorzy Reformy kulturowej 2020–2030–2040 przygotowanej na
zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej16. Autorzy raportu wskazują źródła niskiej
innowacyjności w czynnikach kulturowych, a jego wydźwięk nie napawa optymizmem. Na przykład P. Czapliński podkreśla negatywną rolę antagonizmów
15
16

Poland 2016 OECD Economic survey investing in infrastructure and skills, Warsaw 22 march.
Reforma kulturowa…, s. 43.
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targających społeczeństwem: „Za co byśmy się nie wzięli, jedni nie chcą do przodu, a inni nie chcą do tyłu. Sami sobie jesteśmy kulą u nogi”; „Inni nas popychają,
ale to nie wystarczy”17. Autor widzi Polskę jako „wiecznie walczące”, „gniewne”
dwa obozy polityczne (tamże). Układ większościowy (oparty na walce i przemocy) zamiast uzgodnieniowego (opartego na kompromisie i współpracy) jest
decydującym elementem kultury nie tylko w polityce, ale i w przedsiębiorstwach:
drugą osobę postrzega się jako przeciwnika lub poddanego, a nie partnera czy
współpracownika.
Normy „zaimportowane” z UE są przez część społeczeństwa postrzegane
jako „obce i narzucone”, a więc „niedobre, bo nie nasze”; z kolei zwolennicy
tych rozwiązań mają w pogardzie tych „zacofanych”, którzy je negują. I tak
nie dochodzą do porozumienia, choć w efekcie wszystkim chodzi o to samo
– żeby lepiej żyć i pozbyć się kompleksów wobec „lepszej części” Europy.
Jak pisze E. Bendyk18, „najpewniejszym gwarantem innowacyjnego efektu
rozwojowego jest mobilizacja endogennych, wewnętrznych zasobów rozwojowych opartych na kreatywności i innowacyjności”. Zamiast skupiać się na
powiększaniu wartości dodanej (wymiennej) autor ten postuluje budowanie
wartości użytkowej przez „nowoczesną innowacyjność społeczną” (jako
działanie pozarynkowe). Taka aktywność rzeczywiście może rozwiązać wiele
problemów, zwłaszcza w środowisku lokalnym, jednak trudno wskazywać,
by trzon gospodarki nie pozostał rynkowy. Natomiast postulat wykorzystania własnej kreatywności zamiast zapożyczeń, imitacyjności i korzystania
z obcych funduszy jest niewątpliwie słuszny.
Wymienione czynniki „miękkie” mają negatywny wpływ na konkurencyjność. Jednak nie jest to pełny obraz. Jedną z przyczyn wpadnięcia w pułapkę
średniego rozwoju jest zbyt niski udział akumulacji w PKB. Wiele wysiłku
władze w Polsce (rząd i samorządy lokalne) włożyły w przyciągnięcie kapitału
zagranicznego i pozyskanie funduszy z UE, ale z dbałością o zasoby kapitału
krajowego jest zdecydowanie gorzej (przy czym nie chodzi tu o negatywną
ocenę napływu kapitału zagranicznego, który był i jest bardzo potrzebny,
nie tylko jako źródło inwestycji, ale także kultury rynkowej i korporacyjnej,
źródła technologii i metod zarządzania). Polskę charakteryzuje zbyt niska
stopa oszczędności19.

P. Czapliński, w: Reforma kulturowa…, s. 37.
Reforma kulturowa…, s. 48.
19
W.M. Orłowski, Czy Polska…, s. 144–146.
17

18
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Źródło danych: worldbank.data, dostęp 6 .03.2016

Jak przedstawia rys. 1, w latach 1995–1999 stopa oszczędności (wskaźnik
brutto) w Polsce wynosiła ponad 20% PKB, po czym spadła i tylko w 2007 r.
osiągnęła 20% PKB; była i jest nadal co najmniej o kilka punktów procentowych
niższa niż w szybko rozwijających się krajach, w tym dużo biedniejszych od Polski.
Społeczeństwo skierowało się w stronę wzrostu udziału konsumpcji (co widać
szczególnie w roku akcesji do UE), chociaż kraj dramatycznie potrzebował kapitału na rozwój. Możliwości „zrywania owoców” i szeroki strumień funduszy
zewnętrznych przyczyniły się do wpadnięcia w pułapkę średniego rozwoju (jest
„ciepła woda w kranie”, ale nie ma perspektyw). Stopa oszczędności w Polsce
jest znacznie niższa niż w innych krajach EŚW (ponad 20%, np. w latach 2011–2014
w Czechach około 24%, w Estonii 27–29%). W dynamicznie rozwijających się krajach
azjatyckich stopa oszczędności kształtowała się (w l. 2011–2014) w przedziale od
30% PKB (Wietnam) do 50% PKB (Chiny). W większości zamożnych państw europejskich w tym okresie utrzymywała się powyżej 25%, np. Szwecja 28–30%, Niemcy
26–30%, Szwajcaria 34–35%20. Wniosek jest taki, że Polska powinna zwiększyć
stopę oszczędności do co najmniej 25%, a fundusze te przeznaczyć na inwestycje
w B+R i kreowanie własnych innowacyjnych rozwiązań. Zyski od kapitału zagranicznego odpływają z kraju, technologia jest „wtórnego sortu” (najnowszej jej
posiadacze nam nie udostępnią, a własnej nie mamy lub nie stosujemy w firmach),
zaś jako pracownicy boimy się żądać wyższych wynagrodzeń, bo inwestorzy
mogą wycofać kapitał (groźba wzrostu bezrobocia). Pozostajemy głównie producentem surowców, towarów spożywczych o markach lokalnych, montownią,
20

Dane za: worldbank.data, dostęp 6.03.2016.

103

hurtownią i supermarketem (przy czym szkolnictwo ma być nastawione na rynek
pracy, ale czy właśnie taki chcemy mieć?). Ta sytuacja znajduje odzwierciedlenie
w społecznej frustracji, ta z kolei uzewnętrznia się w złych emocjach i niechęci
do współpracy, a także emigracji zarobkowej.
Na tym pesymistycznym tle konstruktywny wydźwięk ma stwierdzenie Andrzeja Olechowskiego, który pisze o konieczności lansowania polskich marek
w świecie21. Niestety, jedyna polska marka o światowych aspiracjach została
marką francuską (wódka Belvedere). Wypromowanie marek na rynkach zagranicznych wymaga kapitału, a kapitał zagraniczny raczej nie będzie doinwestowywać „charytatywnie” polskich marek (kupi te, które dobrze rokują, doinwestuje
i będzie czerpał z nich zyski). Jak podał GUS22, co dziesiąte przedsiębiorstwo
przemysłowe lub usługowe w Polsce wdrożyło innowacje organizacyjne lub marketingowe w ostatnich pięciu latach, a odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych,
które wdrożyły w l. 2011–2014 innowacje produktowe lub procesowe, wynosił
14,2–14,8%. Polska jest klasyfikowana jako kraj o innowacyjności na poziomie
średnim, chociaż wydatki na B+R w 2014 r. wyniosły tu jedynie 0,87% PKB, gdy
wskaźniki dla regionu i świata kształtowały się odpowiednio23:
•• 	Europa Środkowa i kraje bałtyckie 1,06%,
•• strefa euro 2,10%,
•• 	Unia Europejska 2,02%,
•• kraje OECD 2,47%,
•• świat 2,18%.
W Polsce zamiast oszczędzać i wydawać na B+R i innowacje oszczędza się
na nich i nie świadczy to dobrze o racjonalizmie. W dodatku niedofinansowany
i niekonkurencyjny sektor nauki jest oderwany od gospodarki. Przedsiębiorstwa
z niechęcią odnoszą się do ryzyka związanego z innowacjami. Trudno uczelniom
uzyskać fundusze na badania od przedsiębiorstw, gdyż firmy „nie potrzebują”
wynalazków (ani talentów) z uczelni. Pojawiają się również opinie, że nie wiadomo, czego rynek pracy w przyszłości będzie wymagać od pracowników, więc
nie wiadomo, czego uczyć, tymczasem kraje wiodące w innowacjach i rozwoju
wiedzą, czego uczyć i jak zatrzymać talenty.
Wspomniane w Reformie kulturowej… jako sprzyjające pozytywnej zmianie społecznej procesy konsultacji społecznych osiągnęły wysoką ocenę
w opracowaniu OECD Polska na tle krajów do niej należących była w 2008 r.

Reforma kulturowa…, s. 36.
swaid.stat.gov.pl, dostęp 5.03.2016.
23
oecd.statistics, dostęp 5.03.2016.
21

22
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plasowana na 3 pozycji (po Wielkiej Brytanii i Szwecji)24. Problem jest raczej
z wpływem tych konsultacji na uprawianą politykę (i na zaufanie do polityków).
Polityka i strategia rozwoju powinna być skierowana na akumulację kapitału
krajowego i jego skierowanie na kreowanie (jakość edukacji, B+R), kontrolę
procesów wytwórczych i dystrybucyjnych (zarządzanie i marketing) oraz na
promocję produktów (marek) o wysokiej wartości dodanej. Jak rząd i samorząd
terytorialny wspiera te procesy? Funkcjonują w Polsce (między innymi): marka
narodowa, parki technologiczne, fundusze europejskie, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje wsparcia biznesu, uczelnie państwowe, granty NCN i NBR, modernizacja infrastruktury, klastry w regionach, adekwatny do poziomu rozwoju
i nadzorowany system finansowy, ulga podatkowa. W kwestiach podatkowych
wydatki na innowacje były długo traktowane niewłaściwie, a ustawy z 29 lipca
2005 r., a następnie z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 25, które jednakże dotyczyły zakupu nowych technologii, a nie
prowadzenia samych badań. Jak informowała DGP26 na podstawie rankingu
tzw. indeksu B (informującego, „ile pieniędzy z 1 USD zainwestowanych w B+R
można odzyskać w formie ulg podatkowych”27), na 30 państw Polska była 28.
Oto porównawcze wyniki: Francja 43 centy zwrotu, Portugalia 41, Hiszpania 45,
Czechy 27, Węgry 22, a w Polsce trzeba było 2 centy dopłacić. Wprowadzono
więc ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem innowacyjności28, która zezwala podmiotom opodatkowanym podatkiem dochodowym na odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów
poniesionych na cele badawczo-rozwojowe. Na ewentualne efekty trzeba będzie
poczekać (ulga podatkowa obowiązuje od stycznia 2016 r.).
Biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania wewnętrzne i bariery
w poprawie konkurencyjności i innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju
opublikowało „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (zwany planem
Morawieckiego), w którym przedstawiono syntetyczną diagnozę obecnego
stanu i określono główne priorytety, przy czym jednym z podstawowych jest
innowacyjność („Polska krajem start-upów”). Zapowiadana jest m. in. Nowa
„Konstytucja Biznesu”, przyjazne otoczenie prawne i instytucjonalne („życie
bez wizyt w urzędzie”), reforma instytutów naukowo-badawczych, budowa
silnej Marki Polska, mobilizacja funduszy (również oszczędności krajowych)
Reforma kulturowa…, s. 201.
Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730.
26
04.03.2013; forsal.pl/artykuły/68415,nowa-ulga-podatkowa-na-innowacje-minister-gospodar
ki-szykuje-rewolucje.html; dostęp 20.02.2016.
27
Tamże.
28
Dz. U. z dnia 2 listopada 2015, poz.1767.
24
25
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na infrastrukturę i reindustrializację. Nie ulega wątpliwości, że wydostanie
się z tzw. pułapki średniego rozwoju jest obecnie głównym zadaniem polityki
gospodarczej.

5. Wnioski
Podsumowując dane z rankingów i analizę czynników miękkich, można sformułować wnioski:
•• na względną pozycję konkurencyjną Polski w świecie wpłynęły dwa przeciwstawne czynniki zewnętrzne: kryzys globalny 2007+ i jego późniejsze
konsekwencje dla państw UE (obniżenie pozycji Grecji i Włoch), a także
dynamiczny rozwój państw azjatyckich (Katar, ZEA, Malezja, Arabia Saudyjska, Chiny, Tajlandia, Kuwejt); efekt ogólny jest taki, że po poprawie
w 2010 r. pozycja Polski w rankingu WEF ponownie spadła i od kilku lat
pozostaje względnie stabilna;
•• na tle krajów regionu o podobnym poziomie rozwoju (EŚW) Polska pozostaje za Czechami, a także krajami nadbałtyckimi (z wyjątkiem Łotwy);
plasowana jest wciąż jako państwo między 2 a 3 etapem rozwoju, zaś
główną słabością jest zbyt niska innowacyjność;
•• rząd i instytucje, choć stabilne, nie są najmocniejszą stroną państwa –
wadami są nadmierna biurokratyzacja i przeregulowanie, niezachęcające
podatki i obciążenia płac (tak jest w całej UE), a także niskie zaufanie do
władzy („histeria antykorupcyjna”); zaletą jest niskie zagrożenie korupcją
i niestabilnością polityczną;
•• wydajność pracy, PKB per capita i wynagrodzenia pracownicze są jednymi
z najniższych w regionie; przekłada się to na słabą motywację i odpływ
talentów;
•• występuje niedobór wiedzy stosowanej w biznesie, szwankuje transfer
wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do firm;
•• nadal występuje niedobór kapitału krajowego, pozwalającego na wypromowanie polskich produktów i wynagradzanie kreatywności;
•• stopa oszczędności i wydatki na B+R, zarówno z funduszy publicznych, jak
i prywatnych pozostają na niskim poziomie;
•• klimat społeczny dla kreatywności, innowacji i współpracy nie należy do
mocnych stron Polski;
•• nie doceniamy własnego potencjału twórczego i oryginalności, które pozwoliłyby wypromować własne produkty, myśl techniczną, naukę i kulturę;
nadmiernie skupiamy się na kopiowaniu zapożyczonych rozwiązań.
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Co może zrobić administracja, by poprawić sytuację:
•• wspierać akumulację kapitału krajowego, by doprowadzić do pewnego
„luzu” w możliwościach dysponowania nim;
•• budować system edukacji i wychowania tak, by kształtował kompetencje
i cechy osobowości (racjonalność, przedsiębiorczość, ciekawość badawcza, solidność, oszczędność) potrzebne do osiągnięcia innowacyjności,
kreatywności i współpracy;
•• promować rodzime dobra kultury, naukę i rozwiązania techniczne;
•• budować zaufanie społeczne (np. przez sprawne funkcjonowanie organów
administracji i sądownictwa, przejrzystość działania organów władzy i administracji, branie pod uwagę w decyzjach wyników konsultacji),
•• kontynuować i doskonalić zachęty materialne dla innowacji w biznesie
(ulgi podatkowe),
•• inicjować i wspierać (organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) transfer
wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, przy zapewnionej ochronie własności intelektualnej.
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Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730).
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z dnia 2 listopada 2015, poz. 1767).

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie pozycji konkurencyjnej Polski na podstawie
międzynarodowych rankingów i wybranych raportów oraz skonfrontowanie z tą pozycją dotychczasowych kierunków działań administracji. Tezą jest
stwierdzenie, że do poprawy pozycji konkurencyjnej Polski, oprócz czynników
instytucjonalnych i rozbudowy aparatu wytwórczego, potrzebna jest zmiana
kulturowa, pozwalająca zwiększyć stopę akumulacji wewnętrznej, inwestycji
w innowacje i przyciąganie talentów, bez których potencjał gospodarczy, społeczny i intelektualny nie zostanie efektywnie wykorzystany. Rola administracji
publicznej powinna polegać na wspieraniu akumulacji kapitału krajowego,
wydatków na B+R i transferu wiedzy do przedsiębiorstw, reformie edukacji
i budowie zaufania społecznego.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, innowacyjność, B+R

Summary
Competitive position of Poland and activities of public administration
The main goal of this article, is to show the competitive position of Poland,
based on the international rankings and chosen reports, as well as confronting it
with previous directions of activities the administration had taken. The thesis is
the statement, that to improve the competitive position of Poland, except the in108

stitutional factors and the expansion of productive potential, the cultural change
is needed. That change is crucial to increase the rate of savings, investments in
innovations and attracting new talents, without which the economic, social and
intellectual potential is not used efficiently. The role of public administration,
should base on supporting the domestic capital accumulation, the expenditure
for B+R, the transfer of knowledge to companies, the education reform as well
as building the social trust.
Keywords: competitiveness, innovation, B+R
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Rozdział VIII.
Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem na przykładzie miast
1. Wprowadzenie
Prezentowane opracowanie obejmuje wszystkie polskie miasta. Wykorzystany materiał badawczy dotyczy jedenastu lat (okresu 2003–2013), co sprawia,
że ocena kierunku i dynamiki zmian przedstawionych w materiale zmiennych
pozwala identyfikować relatywne przyspieszenie oraz spowolnienie wydatków
inwestycyjnych, udziału dochodów własnych (wskaźnika samodzielności finansowej), liczby osób pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.
Miasta podzielono na trzy setki (grupy), co jest podyktowane dążeniem do jasności prowadzonej analizy. Do podziału miast na grupy wykorzystano syntetyczny
miernik rozwoju (punktację sumaryczną), który utworzono poprzez zsumowanie wag punktowych przypisanych poszczególnym zmiennym (16 zmiennym).
Do zbioru tych zmiennych zaliczono takie jak wydatki majątkowe inwestycyjne
oraz na transport i łączność per capita, udział tych wydatków w wydatkach budżetowych, udział dochodów własnych – wskaźnik samodzielności finansowej,
liczbę osób pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców, napływ i odpływ ludności w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców, udział radnych z wyższym wykształceniem, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i komputerów w szkołach z dostępem do
Internetu na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców objętych usługą
wodociągową, kanalizacji ścieków i oczyszczalni ścieków.
Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
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W większości przypadków jednostce wartości zmiennej przypisano jeden
punkt, a tylko w dwu przypadkach (wydatki majątkowe inwestycyjne oraz na
transport i łączność) za dziesięć złotych przyznano jeden punkt1. Zmniejszenie
punktacji za wydatki inwestycyjne wynika z dążenia do ograniczenia wpływu
tych zmiennych na syntetyczny miernik rozwoju (punktację sumaryczną). Dwóm
zmiennym przypisano ujemne wagi punktowe (liczbie bezrobotnych oraz odpływowi mieszkańców na 1000 mieszkańców), co jest podyktowane tym, iż
są to destymulanty rozwoju gmin2. Ze względu na ograniczenia objętościowe
w prezentowanym opracowaniu analizę i ocenę rozwoju miast prowadzi się na
podstawie wydatków inwestycyjnych (per capita i odsetek), wskaźnika samodzielności finansowej, liczby osób pracujących i liczby podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców. Przyjęto ponadto, że wymienione powyżej zmienne opisują
działania nastawione na realizację celów długoterminowych (wydatki inwestycyjne) oraz przedstawiają skutki tych działań (wskaźnik samodzielności finansowej,
liczba osób pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców).
Trzeba przy tym podkreślić, że efekty działań inwestycyjnych mają charakter
przyczynowo-skutkowy, ale rezultaty o charakterze nakład-produkt są odłożone
w czasie i występują w perspektywie długookresowej3.

2. Ocena dynamiki zmian
oraz relatywnego przyspieszenia i spowolnienia rozwoju
W prezentowanym materiale badawczym miasta podzielono na trzy grupy
(setki), a ranking przedstawiony na diagramach uszeregowano według wartości
zmiennej w pierwszej setce w 2013 roku. Uszeregowanie miast według pierwszej
setki wynika z przekonania, że rezultaty rozwojowe tych miast (wykazujących
się najwyższym syntetycznym miernikiem rozwoju) mają decydujące znaczenie
w rozwoju obszarów w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Dlatego dążeniem
regionów powinno być koordynowanie działalności-aktywności rozwojowej
w taki sposób, aby w efekcie w regionach znajdowało się jak najwięcej centrów
pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Trzeba przy tym wspomnieć o scenariuszach rozwoju przyjętych przez UE publikowanych w strategiach 2020 i 2050,
E. Sobczak, M. Staniszewski M, Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
2
U. Płowiec, Kształtowanie zdolności konkurencyjnej regionów w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
3
T. Zalewski T, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym,
(praca zbiorowa), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
1
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w których zakłada się, że scenariusz „A” bazowałby na centrach metropolitalnych
(centra pierwszego rzędu), scenariusz „B” uwzględniałby także centra regionalne, a scenariusz „C” włączałby do wsparcia lokalne centra (średnie i małe) oraz
obszary wiejskie. Trudno rozstrzygać, który ze scenariuszy ma największe szanse
wdrożenia, ale biorąc pod uwagę dążenie tzw. płatników netto do redukowania
budżetu UE, to mało realne wydaje się być przyjęcie scenariusza „C”, do realizacji
którego niezbędne byłoby podwojenie funduszy na politykę spójności.
Zakładamy zatem, że będzie realizowany scenariusz „B” (przy zachowaniu
dotychczasowego budżetu na politykę spójności), w ramach którego będzie
wspierany rozwój centrów pierwszego i drugiego rzędu (centra metropolitalne
i regionalne). W tej sytuacji wspieranie rozwoju centrów lokalnych i obszarów zapóźnionych będzie zależało od polityki krajów członkowskich. Jedną z głównych
zasad rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (strategia 2020 i 2050)
jest policentryczność, z której wynika, że im więcej centrów stymuluje działania rozwojowe, tym rozwój regionów i krajów wykazuje się większą spójnością
i harmonijnością.
Można z tego wnioskować, że kraje członkowskie i regiony powinny prowadzić taką politykę społeczno-gospodarczego rozwoju, która przyczyniałaby się
do aktywizowania jak największej liczby centrów (miast różnej wielkości – metropolitalnych centrów, jak też regionalnych, subregionalnych i lokalnych). Takie
podejście do rozwoju powinno prowadzić do wykorzystywania endogenicznych
czynników rozwoju zgodnie zasadą uruchamiania oddolnych inicjatyw (place-based approach).
Ocenę aktywności inwestycyjnej gmin oraz wybranych zmiennych
pokazujących rezultaty tej aktywności w poszczególnych województwach
przedstawi się na podstawie załączonych diagramów. Z wykresu nr 1 wynika,
że najwyższym odsetkiem miast w 2013 roku w pierwszej setce wykazują się
takie województwa jak małopolskie, podkarpackie i wielkopolskie (ponad 50%).
Trzeba jednak podkreślić, że w tych województwach odsetek miast w pierwszej
setce w 2013 roku jest niższy niż w roku bazowym (2003). Wzrost udziału miast
w pierwszej setce zaznaczył się tylko w czterech województwach (lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie), co wskazuje na przyspieszenie
rozwoju miast w tych regionach. Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje
w takich województwach jak lubelskie, podlaskie, łódzkie i warmińsko-mazurskie. Uwagę zwraca województwo podlaskie, w którym odsetek miast w trzeciej
setce wzrósł do najwyższego poziomu wśród województw – około 55% (z około
31% w 2003 roku). Niekorzystna sytuacja występuje też w województwach dolnośląskim i śląskim, gdzie odsetek miast w trzeciej setce w 2013 roku utrzymuje
się na wysokim poziomie (45–50%).
113

Wykres 1. Procent miast w setkach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Ranking przedstawiony na wykresie nr 2 nie współwystępuje z odsetkiem
miast w pierwszej setce. Na pierwszym miejscu w rankingu uszeregowanym według poziomu wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita jest województwo lubelskie, następnie śląskie i pomorskie. Trzy wymienione województwa
wydają na projekty infrastrukturalne pond 1200 zł per capita. Najwyższy poziom
wydatków majątkowych inwestycyjnych wystąpił w miastach województwa,
w którym odsetek miast w pierwszej setce w 2013 roku jest najniższy (lubelskie)
i jednocześnie niski jest udział dochodów własnych (nieco poniżej 50% – 15 miejsce w rankingu).
Wynika z tego, że wysoki poziom omawianych wydatków jest rezultatem
dostępności funduszy UE i dobrego przygotowania się samorządów do ich pozyskiwania. Problemem tych miast może być utrzymanie ciągłości – systematyczności i w związku z tym osiąganie wysokiej efektywności działań inwestycyjnych. Trudno też przewidywać wydatki budżetowe na utrzymanie składników
majątkowych realizowanych przy wsparciu środków finansowych z UE. Wyraźnie
korzystniejsza sytuacja występuje w dwu kolejnych województwach w rankingu
– śląskim i pomorskim (wykres 2), których miasta wykazują się o 10% wyższym
udziałem dochodów własnych (59%), co zdecydowanie ułatwia długoterminowe
planowanie i utrzymywanie ciągłości działań inwestycyjnych (systematyczną realizację celów długoterminowych). Województwa występujące w pierwszej trójce
w rankingu uszeregowanym według udziału miast w pierwszej setce znajdują się
na odległych pozycjach w rankingu według poziomu wydatków majątkowych
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inwestycyjnych (małopolskie, podkarpackie i wielkopolskie – odpowiednio 15, 14
i 11 pozycja). Może to wskazywać, że miasta wykazujące się wysoką sumaryczną
punktacją – syntetycznym miernikiem rozwoju w wymienionych powyżej trzech
województwach nie przygotowały się dobrze do pozyskiwania środków unijnych
lub też nie przywiązują dużej wagi do realizacji celów długoterminowych.
Przykładem takich celów może być kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej oraz migracyjnej (poprawa warunków życia mieszkańców). Odnosi się
to do wielu województw, także tych, w których miasta osiągają wysoki udział
dochodów własnych (wskaźnik samodzielności finansowej), a m. in. mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Z analizy wykresu 2 wynikają jeszcze takie
problemy jak bardzo niski poziom wydatków inwestycyjnych w 2003 roku we
wszystkich trzech setkach oraz bardzo duże dysproporcje w poziomie wydatków pomiędzy pierwszą setką i pozostałymi dwoma. Problemy te są widoczne
w większości województw, a wyjątkiem jest województwo lubuskie, w którym
niski poziom wydatków występuje w obu analizowanych latach (2003 i 2013) i we
wszystkich trzech setkach (miasta drugiej setki wydają więcej w 2013 roku niż
miasta pierwszej setki). Wskazuje to na zaniedbania inwestycyjne w miastach
tego województwa i jest to o tyle zaskakujące, że wykazują się one relatywnie
wysokim wskaźnikiem samodzielności finansowej w 2013 roku (57%). W pozostałych województwach dużo wyższe wydatki majątkowe inwestycyjne w pierwszej
setce (2–3-krotnie) wskazują na polaryzację rozwojową – przyspieszanie rozwoju
głównych centrów i relatywne spowolnianie subregionalnych i lokalnych centrów.
Wykres 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Następną grupą wydatków realizujących ważne cele strategiczne, a przede
wszystkim dostępność transportową i komunikacyjną, są wydatki na transport
i łączność (wykres 3). Jak wynika z wykresu 3, najwyższym poziomem wydatków
na transport i łączność per capita wykazują się miasta pierwszej setki województwa mazowieckiego (nieco ponad 2000 zł w 2013 roku). W badanym jedenastoleciu
poziom tych wydatków w województwie mazowieckim w miastach pierwszej
setki wzrósł ponaddwukrotnie (z około 900 zł do ponad 2000 zł). Zbliżony wzrost
wydatków na transport i łączność wystąpił również w takich województwach
jak łódzkie i wielkopolskie.
W pozostałych trzynastu województwach wzrost tych wydatków w badanym
jedenastoleciu był czterokrotny lub nawet siedmiokrotny w miastach pierwszej
setki województwa lubelskiego, co świadczy, że w większości województw (13)
dbałość o dostępność jest w początkowej fazie. Niską dbałością o dostępność
transportową i komunikacyjną wykazują się miasta województwa lubuskiego, gdzie
miasta pierwszej setki nie przekroczyły 500 zł per capita w 2013 roku (miasta pierwszej setki województwa mazowieckiego ponadczterokrotnie więcej). W rezultacie
w województwie tym (lubuskim) występuje relatywnie niewielka różnica pomiędzy
rokiem bazowym i rokiem 2013, jak też pomiędzy poszczególnymi setkami. Trzeba
podkreślić, że w województwach, których miasta zaliczone do pierwszej setki
(o najwyższej punktacji sumarycznej) wykazują się wysokim poziomem wydatków na transport i łączność per capita, występuje bardzo duża różnica pomiędzy
pierwszą setką oraz drugą i trzecią. Najwyraźniej jest to widoczne w województwie
mazowieckim, w którym wydatki te w pierwszej setce są czterokrotnie wyższe
niż w miastach drugiej setki. Trzeba przy tym podkreślić, że miasta drugiej setki
w województwie mazowieckim osiągnęły relatywnie wysoki poziom wydatków na
transport i łączność (500 zł per capita). Tylko w województwie kujawsko-pomorskim miasta tej grupy w 2013 roku osiągnęły nieco wyższy poziom tych wydatków
(około 600 zł per capita). Utrzymywanie się takiej dysproporcji w intensywności
działań inwestycyjnych nastawionych na kształtowanie dostępności transportowej i komunikacyjnej będzie prowadzić do polaryzacji rozwojowej i coraz większej
przewagi miast pierwszej setki – o wysokim syntetycznym mierniku rozwoju.
Trzeba podkreślić, że w pierwszej setce występują miasta różnej wielkości, co
potwierdza znaczna ich liczba, np. w mazowieckim i wielkopolskim w 2013 roku
jest ich po 11 i w pomorskim 10, a zatem są w tej grupie także miasta położone
peryferyjnie w relacji do głównych centrów. O średniej w największym stopniu decydują jednak główne centra, co potwierdza Warszawa, która wydaje na transport
i łączność ponad 2500 zł per capita. Niewielka liczba miast decyduje o relatywnie
wysokich wydatkach na transport i łączność w województwach lubelskim i łódzkim
(po 3 miasta), co świadczy o decydującym wpływie głównych centrów na średni
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poziom wydatków w pierwszej setce. Uwagę zwraca województwo lubuskie, które
zajmuje ostatnie miejsce w rankingu, a miasta wykazują się najniższym poziomem
wydatków na transport i łączność, niską dbałością o dostępność transportową
i komunikacyjną. W długiej perspektywie może to prowadzić do pogarszającej
się konkurencyjności inwestycyjnej i migracyjnej miast województwa lubuskiego.
Wykres 3. Wydatki na transport i łączność per capita

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Wykres 4. Udział wydatków na transport i łączność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Ważną zmienną stosowaną przy ocenie rozwoju gospodarczego miast
jest odsetek dochodów własnych – wskaźnik samodzielności finansowej
(wykres 5). Z wykresu tego wynika, że różnice pomiędzy pierwszym województwem w rankingu (mazowieckim) oraz drugim i trzecim (dolnośląskim
i małopolskim) nie przekraczają 10%. Różnica między pierwszym w rankingu
i ostatnim (podkarpackim) wynosi natomiast około 20%. Uwagę zwraca
wyższy lub zbliżony poziom wskaźnika samodzielności finansowej w miastach drugiej setki w relacji pierwszej. Świadczy to, że miasta (samorządy)
o najwyższym poziomie syntetycznego miernika rozwoju nie stawiają sobie
za cel zwiększania dochodów własnych. Może to mieć związek z relatywnie
niskimi nakładami na projekty inwestycyjne (majątkowe inwestycyjne oraz na
transport i łączność). W rankingach uszeregowanych według tych wydatków
miasta pierwszej setki, np. województw dolnośląskiego i małopolskiego,
zajmują 11 i 13 miejsce, a według wskaźnika samodzielności finansowej 2 i 3
miejsce. Niskie wydatki na cele długoterminowe mogą ograniczać rozwój
poprzez tworzenie innowacyjnych/wysokoproduktywnych miejsc pracy.
Trzeba podkreślić, że pięć ostatnich województw uszeregowanych według
udziału dochodów własnych miast pierwszej setki w 2013 roku jest niemal
identycznie uszeregowanych jak województwa w rankingu według PKB per
capita czy według punktacji sumarycznej syntetycznego miernika4 . Wyraźnie
inaczej jest w przypadku pierwszej piątki, w której tylko trzy województwa
(mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie) występują w pierwszej piątce
w rankingach według PKB per capita, punktacji sumarycznej oraz udziału
dochodów własnych.
Na uwagę zasługuje, że w znacznej części województw wskaźnik samodzielności finansowej jest wyższy w trzeciej setce niż w drugiej. Jest to wyraźnie
widoczne w takich województwach jak mazowieckie, wielkopolskie, kujawskopomorskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i lubelskie. Do tego podzbioru
trzeba również zaliczyć województwo śląskie, w którym wskaźnik samodzielności finansowej w trzeciej setce jest wyższy niż w pierwszej. Wysoki wskaźnik samodzielności finansowej miast zaliczonych do drugiej lub trzeciej setki
wynika m. in. z korzystnego położenia wielu z nich w relacji do głównych centrów rozwoju. W wielu przypadkach samorządy miast położonych w obszarze
bezpośredniego oddziaływania głównych centrów (miasta funkcjonalnie zależne) dostosowują rozwój do potrzeb centrum i w rezultacie przyjmują funkcję
sypialni. Miasta te nie kształtują konkurencyjności inwestycyjnej sprzyjającej
E. Sobczak, Spójność społeczno-gospodarcza a wykorzystanie funduszy unijnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
4
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tworzeniu miejsc pracy i są lokowane na odległych pozycjach w rankingu gmin
miejskich według liczby osób pracujących czy punktacji sumarycznej (w drugiej
lub trzeciej setce).
Wykres 5. Udział dochodów własnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – wskaźnik przedsiębiorczości wyróżnia ponownie województwo mazowieckie, w którym
wskaźnik ten w 2013 roku w miastach pierwszej setki osiągnął niemal 200
podmiotów (wykres 6). Miasta te w województwie mazowieckim wykazują się
również największą dynamiką wzrostu wskaźnika w jedenastoleciu – wzrost
o około 48 podmiotów. O wysokiej dynamice wzrostu przedsiębiorczości
w miastach o najwyższym syntetycznym mierniku rozwoju decydowała Warszawa oraz miasta funkcjonalnie zależne. Warszawa wykazuje się bardzo
wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości (około 215 podmiotów na 1000
mieszkańców w 2013 roku), jak też wysoką dynamiką wzrostu – około 53
podmiotów na 1000 mieszkańców w jedenastoleciu. Niewiele mniejszą dynamiką wykazały się jeszcze miasta pierwszej setki w województwie opolskim
(wzrost około 40 podmiotów gospodarczych), co jest interesujące i wymaga
podjęcia szczegółowych badań, aby zidentyfikować źródła tego wzrostu,
jak też poziomu wskaźnika w 2013 roku (około 170 podmiotów w 2013 roku
i drugie miejsce w rankingu).
Trzeba przy tym podkreślić, że w 2013 roku w pierwszej setce jest tylko
Opole, co w części wyjaśnia poziom wskaźnika przedsiębiorczości oraz dyna119

mikę wzrostu. Wzrost wskaźnika w jedenastoleciu w miastach pierwszej setki
wystąpił jeszcze w takich województwach jak dolnośląskie, wielkopolskie,
pomorskie, małopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, łódzkie, śląskie, lubelskie,
warmińsko-mazurskie i podkarpackie. W  większości województw (w 13)
miasta pierwszej setki wykazują się wzrostem wskaźnika przedsiębiorczości,
co świadczy o rosnącej kreatywności mieszkańców, jak też wskazuje na coraz
wyższą konkurencyjność inwestycyjną. Tylko w trzech województwach (zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie) wskaźnik przedsiębiorczości
w miastach pierwszych setek w 2013 roku był niższy niż w roku bazowym, co
wskazuje na potrzebę zidentyfikowania przyczyn spadku wskaźnika oraz podjęcia działań – projektów stymulujących przedsiębiorczość. W sześciu województwach miasta pierwszej setki przekraczają 150 podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców w 2013 roku i cztery z nich to są województwa z pierwszej
szóstki rankingów uszeregowanych według PKB per capita i według punktacji
sumarycznej.
Województwa opolskie i zachodniopomorskie zajmują wysokie pozycje
w rankingu według wskaźnika przedsiębiorczości i relatywnie odległe miejsca
w rankingach według PKB per capita i punktacji sumarycznej. Wysoka przedsiębiorczość w województwie zachodniopomorskim wynika z turystycznej
specjalizacji obszarów nadmorskich, w opolskim natomiast wynika to z tego,
że w pierwszej setce w 2013 roku jest tylko jedno miasto (Opole). Uwagę zwracają województwa śląskie i łódzkie, które zajmują wysokie pozycje w rankingu
według PKB per capita i punktacji sumarycznej, natomiast niski wskaźnik
przedsiębiorczości oraz nieznaczny jego wzrost w jedenastoleciu świadczy,
że przedsiębiorczość może być destymulantem rozwoju miast. Na zakończenie analizy wskaźnika przedsiębiorczości w miastach należy podkreślić
dużą różnicę pomiędzy pierwszą setką i dwiema pozostałymi, co szczególnie
wyraźnie widać w województwie mazowieckim, w którym ta różnica wynosi
około 70 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W pozostałych
województwach te różnice są mniejsze i mieszczą się w przedziale 20–45
podmiotów na 1000 mieszkańców. Wskazuje to, że problem polaryzacji rozwojowej uwidacznia się najmocniej w miastach województwa mazowieckiego.
Potwierdzeniem tego jest porównanie Warszawy (215 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców) i subregionalnych centrów, w których wskaźnik
ten waha się w przedziale 100–115 podmiotów gospodarczych. Podobnie jest
w województwie wielkopolskim, gdzie Poznań osiągnął w 2013 roku około
195 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, a subregionalne centra mieszczą się w przedziale 100–120 podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców.
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Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Liczba osób pracujących, jako kolejna zmienna, wyróżnia województwo mazowieckie, w którym wskaźnik ten w 2013 roku w pierwszej setce wyniósł około
448 osób na 1000 mieszkańców (wykres 7). Decydujący wpływ na wartość tego
wskaźnika ma Warszawa, podobnie jak w większości omawianych w opracowaniu
zmiennych, a szczególnie wydatków na transport i łączność per capita, udziału
dochodów własnych i wskaźnika przedsiębiorczości. Warszawa w 2013 roku
posiada około 470 pracujących na 1000 mieszkańców, z nieznaczną tendencją
spadkową w ostatnich kilku latach (po 2008 roku). Tendencja spadkowa liczby
osób pracujących wynika z kryzysu światowego, który w Warszawie przejawia
się redukcją zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i przechodzenia na kontrakty z jednoosobowymi podmiotami. Jest to jedną z przyczyn dynamicznego
wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości w Warszawie oraz w obszarze metropolitalnym (funkcjonalnie zależnym). Nie wiele niższa średnia liczba osób pracujących
w pierwszej setce województwa mazowieckiego w 2013 roku niż w Warszawie
(448 i 470) wskazuje, że pozostałe miasta z pierwszej setki nie obniżają znacząco
średniej województwa. Pozwala to stwierdzić, że rozwój poprzez tworzenie
miejsc pracy w województwie mazowieckim ma charakter policentryczny. Na
drugim miejscu w rankingu uszeregowanym według liczby osób pracujących na
1000 mieszkańców znalazło się województwo opolskie, które jest o tyle specyficzne, że w pierwszej setce w 2013 roku jest tylko Opole.
Trzeba podkreślić, że dynamika wzrostu liczby osób pracujących w centrum
województwa opolskiego zasługuje na wyróżnienie. Uwagę zwraca województwo podkarpackie, które wyróżnia się w 2013 roku wysokim odsetkiem miast
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w pierwszej setce (62%), jak też wysokim wskaźnikiem osób pracujących (nieco
ponad 400 osób na 1000 mieszkańców – trzecie miejsce w rankingu uszeregowanym według liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w 2013 roku). Pokazuje to, że samorządy miast podkarpackich dobrze kształtują konkurencyjność
inwestycyjną sprzyjającą tworzeniu miejsc pracy. Dobrej realizacji wymienionego
powyżej celu strategicznego towarzyszy niski wskaźnik samodzielności finansowej (udziału dochodów własnych) oraz bardzo słaby rozwój przedsiębiorczości
(szesnaste miejsce w rankingu według wskaźnika przedsiębiorczości). Wskazuje
to, że dbałości o konkurencyjność inwestycyjną i tworzenie miejsc pracy nie
towarzyszy zwiększanie wskaźnika samodzielności finansowej i przedsiębiorczości. Utrzymywanie się najniższego udziału dochodów własnych w tym województwie (szesnaste miejsce w rankingu – 48,5% w 2013 roku) może utrudniać
długoterminowe planowanie działań rozwojowych i uniemożliwiać systemowe
podejście do tych działań. Na czwartym miejscu w rankingu według liczby osób
pracujących w pierwszej setce w 2013 roku jest województwo śląskie, które
posiada największą liczbę miast (49, mazowieckie i dolnośląskie po 35). Z tej
relatywnie dużej liczby miast w pierwszej setce jest 28% (13 miast), co wskazuje
na policentryczny rozwój regionu.
Na podkreślenie zasługuje duża dynamika wzrostu liczby osób pracujących
na 1000 mieszkańców w pierwszej setce w badanym jedenastoleciu (wzrost
o 53 osoby). Brak wzrostu liczby osób pracujących w drugiej i trzeciej setce w jedenastoleciu ujawnia problem polaryzacji rozwojowej – miasta pierwszej setki
„uciekają” od pozostałych miast (przyspieszają rozwój poprzez tworzenie miejsc
pracy). Trzeba też podkreślić wysoką liczbę osób pracujących w Katowicach (około 532 osób na 1000 mieszkańców), co świadczy o dominacji głównego centrum
i tworzeniu dobrych praktyk rozwojowych w kształtowaniu konkurencyjności
inwestycyjnej. Katowice osiągnęły też wysoką dynamikę wzrostu liczby osób
pracujących (o około 75 osób na 1000 mieszkańców w jedenastoleciu). Pokazuje to, że pozostałe miasta wchodzące w skład pierwszej setki ściągają w dół
zarówno poziom, jak i dynamikę wzrostu liczby osób pracujących. Zaniedbania
widoczne są natomiast w rozwoju przedsiębiorczości (dwunaste miejsce w rankingu według wskaźnika przedsiębiorczości), co wskazuje, że czynnik ten może
ograniczać rozwój miast i regionu śląskiego.
Do podzbioru województw, w których wystąpił relatywnie duży wzrost liczby
pracujących na 1000 mieszkańców, w pierwszej setce miast (ponad 50 pracujących)
należą jeszcze takie województwa jak małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie
i lubelskie. Na podkreślenie zasługuje województwo małopolskie, które wykazuje
się najwyższym udziałem miast w pierwszej setce (64%) i jednocześnie miasta te
osiągają wysoką dynamikę wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców.
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Ważną rolę w kształtowaniu konkurencyjności inwestycyjnej i tworzeniu miejsc
pracy pełni Kraków, który zwiększył liczbę pracujących na 1000 mieszkańców w jedenastoleciu o około 65 osób i osiągnął 383 osoby pracujące w 2013 roku. Wynika
z tego, że pozostałe miasta wchodzące w skład pierwszej setki województwa małopolskiego nadążają za głównym centrum i to zarówno w poziomie, jak i dynamice
wzrostu liczy osób pracujących. Uwagę zwracają relatywnie niskie wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (15 miejsce w rankingu) oraz na transport i łączność (11
miejsce w rankingu). Oznacza to, że miasta województwa małopolskiego osiągające
wysoki syntetyczny miernik rozwoju (punktację sumaryczną) nie wykazują się
wysoką dbałością o takie cele długoterminowe jak konkurencyjność inwestycyjna
oraz dostępność transportowa i komunikacyjna. W długiej perspektywie może to
ograniczać rozwój poprzez tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość, o czym
sygnalizuje odległe miejsce w rankingu według liczby podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców (siódme miejsce).
Na podkreślenie zasługuje dynamika wzrostu liczby osób pracujących na 1000
mieszkańców w miastach pierwszej setki w dwu województwach o relatywnie
niskim poziomie rozwoju (świętokrzyskie i lubelskie). Mała liczba miast decydująca o tym (2 w świętokrzyskim – w tym Kielce i trzy w lubelskim – w tym Lublin)
wskazuje, że ma to ograniczony wpływ na rozwój regionów. Na podkreślenie zasługują wysokie miejsca tych miast w rankingach według wydatków majątkowych
inwestycyjnych (pierwsze miejsce) oraz na transport i łączność (trzecie miejsce).
Może to zapowiadać przyspieszenie realizacji głównych celów długoterminowych
(konkurencyjności inwestycyjnej i dostępności). Pozytywne jest, w kontekście
konkurencyjności inwestycyjnej i tworzenia miejsc pracy, że w województwie
lubelskim widoczny jest wzrost liczby osób pracujących w drugiej i trzeciej setce,
co świadczy o kształtowaniu konkurencyjności inwestycyjnej we wszystkich dwudziestu miastach w badanym jedenastoleciu. Wzrost liczby osób pracujących we
wszystkich trzech setkach wystąpił jeszcze tylko w województwach: małopolskim,
łódzkim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Uzasadnione jest zatem zidentyfikowanie przyczyn tych korzystnych zmian i wzmocnienie ich działania w długiej
perspektywie, co mogłoby prowadzić do zmniejszania różnic w relacji do miast
osiągających najwyższą liczbę osób pracujących w miastach (centrach rozwoju).
Wspólną cechą miast wymienionych powyżej czterech województw jest relatywnie niski wskaźnik przedsiębiorczości, na co wskazują odległe pozycje w rankingu uszeregowanym według liczby podmiotów na 1000 mieszkańców w 2013
roku (odpowiednio 7, 10, 14, 6). Odległe miejsca w rankingu według wskaźnika
przedsiębiorczości dotyczą także województw specjalizujących się w turystyce,
a mianowicie małopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, co niekorzystnie wpływa na ich konkurencyjność turystyczną. Najbardziej niekorzystna
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sytuacja występuje w dwu ostatnich województwach w rankingu według liczby
pracujących w 2013 roku w pierwszej setce (podlaskim i zachodniopomorskim),
w których poziom tego wskaźnika jest niższy niż 300 osób na 1000 mieszkańców, a przyrost wskaźnika w 2013 roku, w porównaniu do roku bazowego, nie
przekracza 30 osób na 1000 mieszkańców. Utrzymywanie się podobnej sytuacji
w długiej perspektywie może prowadzić do marginalizacji tych województw
w rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy (konkurencyjności inwestycyjnej).
Wykres 7. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

3. Wnioski i stwierdzenia
1. Liczba miast jako centrów rozwoju osiągających wysoki syntetyczny miernik
rozwoju (pierwsza setka miast) decyduje o harmonijności rozwoju obszarów,
regionów i kraju.
2.	Dążenie wielu krajów członkowskich UE do redukowania wydatków na
politykę spójności pozwala zakładać, że stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych i subregionalnych centrów będzie zależeć od
polityki gospodarczej krajów członkowskich. Polityka spójności UE może
bowiem koncentrować się na wspieraniu rozwoju centrów krajowych i regionalnych, które mają decydujący wpływ na konkurencyjność regionów.
3.	Najwyższy udział miast w pierwszej setce (powyżej 50%) występuje w Małopolsce,
Podkarpaciu i Wielkopolsce. W województwach tych, podobnie jak w większości
województw, występuje spadek udziału miast w pierwszej setce. Tylko w czterech
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województwach odsetek miast o najwyższym syntetycznym mierniku rozwoju
zwiększa się – pierwsza setka (lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie). Pozwala to przyjąć, że tylko cztery województwa wykazują się przyspieszeniem rozwoju (relatywnym wzrostem syntetycznego miernika rozwoju).
4.	Najwyższe spowolnienie rozwoju jest widoczne w województwach wschodnich, co najwyraźniej zaznacza się w województwie podlaskim, udział miast
w trzeciej setce (o najniższym syntetycznym mierniku rozwoju) w 2013 roku
wzrósł do 55% (z 31% w 2003 roku). Niekorzystna sytuacja wystąpiła również
w województwach dolnośląskim i śląskim, gdzie odsetek miast w trzeciej setce
w 2013 roku utrzymuje się w przedziale 45–50%.
5.	Najwyższym poziomem wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita
wykazują się miasta pierwszej setki województwa lubelskiego, w których
widoczny jest radykalny wzrost tych wydatków w 2013 roku (w porównaniu
do roku bazowego). Radykalny wzrost tych wydatków w badanym przedziale
czasu wskazuje na brak ciągłości działań inwestycyjnych. Niski wskaźnik samodzielności finansowej (w 2013 roku nieco poniżej 50%) oznacza, że miasta
te mogą mieć trudności z utrzymaniem ciągłości – systematyczności działań
inwestycyjnych w przyszłości, co może negatywnie wpływać na efektywność
realizacji celów długoterminowych.
6.	Województwa z najwyższym odsetkiem miast w pierwszej setce (małopolskie,
podkarpackie i wielkopolskie) znajdują się na odległych miejscach w rankingu
według wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita, co świadczy, że
miasta o najwyższym syntetycznym mierniku rozwoju nie przywiązują dużej
wagi do systematycznej realizacji celów długoterminowych.
7.	Problemem są bardzo duże dysproporcje w poziomie wydatków majątkowych
inwestycyjnych per capita pomiędzy pierwszą setką miast oraz dwiema pozostałymi setkami (2–3-krotne różnice). Wskazuje to na polaryzację rozwojową
– przyspieszanie głównych centrów i relatywne spowolnianie subregionalnych
i lokalnych centrów.
8.	Najwyższym poziomem wydatków na transport i łączność wykazuje się województwo mazowieckie, o czym decydują bardzo wysokie wydatki na kształtowanie
dostępności transportowej i komunikacyjnej w Warszawie. W województwie
mazowieckim wydatki te podwoiły się w jedenastoleciu, podobnie jest w takich
województwach jak łódzkie i wielkopolskie. W trzynastu pozostałych województwach wzrost wydatków na kształtowanie dostępności w jedenastoleciu jest czterokrotny lub większy, co wskazuje, że samorządy miast większości województw
(13) są w początkowej fazie realizacji tego ważnego celu strategicznego.
9.	Występujące duże dysproporcje pomiędzy pierwszą i dwiema pozostałymi setkami miast w poziomie wydatków na kształtowanie dostępności transportowej
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i komunikacyjnej w województwie mazowieckim (różnica czterokrotna) może
prowadzić do pogłębiającej się polaryzacji rozwojowej regionu. Relatywne
pogarszanie się dostępności obszarów peryferyjnych może obniżać konkurencyjność inwestycyjną i migracyjną tych obszarów, co w długiej perspektywie
będzie prowadzić do marginalizacji tych miast i obszarów przyległych.
10.	Wskaźnik samodzielności finansowej jest najwyższy w miastach województwa
mazowieckiego (w pierwszej setce ponad 70%). Na podkreślenie zasługuje,
że w znacznej części województw miast drugiej i trzeciej setki wykazują się
relatywnie wysokim wskaźnikiem samodzielności finansowej (mazowieckie,
dolnośląskie, wielkopolskie i świętokrzyskie). Wynika to z korzystnej lokalizacji tych miast w relacji do rynków pracy w centrach, co sprzyja generowaniu
dochodów własnych. Wyraźnie jest to widoczne na przykładzie województwa
mazowieckiego, w którym wiele miast położonych w obszarze oddziaływania
Warszawy korzysta z rynku pracy centrum i nie przywiązuje dużej wagi do
kształtowania konkurencyjności inwestycyjnej i tworzenia miejsc pracy.
11.	Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości wystąpił w miastach województwa
mazowieckiego, w którym miasta pierwszej setki w 2013 roku osiągnęły niemal
200 podmiotów na 1000 mieszkańców. W województwie tym wystąpiła też
największa dynamika wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości w jedenastoleciu
(wzrost o 44 podmioty na 1000 mieszkańców). O wysokiej dynamice wzrostu
tego wskaźnika zdecydowała Warszawa oraz miasta funkcjonalnie zależne od
głównego centrum. Tylko w trzech województwach wskaźnik przedsiębiorczości w miastach pierwszej setki zmniejszył się w relacji do roku bazowego, co
wskazuje na potrzebę podjęcia projektów edukacyjnych i promujących rozwój
przedsiębiorczości.
12.	Duża różnica wartości wskaźnika przedsiębiorczości pomiędzy pierwsza setką
i pozostałymi dwiema (w mazowieckim ta różnica wynosi 70 podmiotów na
1000 mieszkańców) wskazuje na polaryzację w rozwoju przedsiębiorczości.
Świadczy to o potrzebie podjęcia projektów promujących i ułatwiających zakładanie podmiotów gospodarczych – dotyczy to głównie miast położonych
peryferyjnie w relacji do głównych centrów.
13.	Wysoka liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców w pierwszej setce występuje w wielu województwach (np. mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie), ale tylko w województwie mazowieckim towarzyszy
temu wysoki poziom innych zmiennych takich jak wskaźnik samodzielności
finansowej i wskaźnik przedsiębiorczości. Oznacza to, że w miastach położonych w obszarze metropolitalnym realizowane są jednocześnie różne cele
długoterminowe – kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej, rozwoju
przedsiębiorczości oraz zwiększanie wskaźnika samodzielności finansowej.
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14.	Przykładem dysharmonii rozwojowej jest województwo podkarpackie, w którym wysokiej liczbie osób pracujących na 1000 mieszkańców (drugie miejsce
w rankingu według liczby osób pracujących w pierwszej setce) towarzyszy
niski wskaźnik samodzielności finansowej (poniżej 50% w 2013 roku) oraz niski
wskaźnik przedsiębiorczości.
15. Bardzo niekorzystna sytuacja występuje w dwu ostatnich województwach
w rankingu według liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w pierwszej setce (podlaskim i zachodniopomorskim), w których liczba osób pracujących w pierwszej setce w 2013 roku jest niższa niż 300. Niska jest również
dynamika wzrostu tego wskaźnika – nie przekracza 30 osób na 1000 mieszkańców w jedenastoleciu. Utrzymywanie się podobnej sytuacji w perspektywie długoterminowej może prowadzić do marginalizacji tych województw
w rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy (konkurencyjności inwestycyjnej).
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Streszczenie
Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju stawia wyzwania
wobec wszystkich samorządów, ale największe znaczenie ma rozwój miast,
które pełnią rolę centrów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (powiatowym). Im większa liczba miast uczestniczy w realizacji celów długoterminowych takich jak kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej i tworzenie
miejsc pracy czy kształtowanie konkurencyjności migracyjnej, tym korzystniej
przedstawiają się rezultaty rozwoju regionów i kraju. Policentryczność powinna
być zatem celem strategicznym regionów oraz kraju. Policentryczność wyjaśnia
odsetek miast w pierwszej grupie – o najwyższym syntetycznym mierniku rozwoju, a w szczególności wzrost tego wskaźnika, który występuje w badanym
jedenastoleciu w czterech województwach (mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie). Świadczy to o relatywnym przyspieszeniu rozwoju
miast w tych regionach. Z drugiej strony występują województwa, w których
odsetek miast w pierwszej grupie zmniejszył się znacząco w badanym przedziale
czasu (lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie). W większości województw
uwidaczniają się dysproporcje rozwojowe pomiędzy pierwszą grupą (setką)
miast oraz pozostałymi setkami (drugą i trzecią), co wskazuje na postępującą
polaryzację w rozwoju miast. Jest to najbardziej widoczne w intensywności
działań inwestycyjnych (wydatki majątkowe inwestycyjne oraz wydatki na transport i łączność per capita), jak też w liczbie podmiotów gospodarczych i liczbie
osób pracujących na 1000 mieszkańców. Świadczy to, że miasta o najwyższym
syntetycznym mierniku rozwoju (pierwsza setka) przyspieszają rozwój w relacji
do miast o niższym poziomie rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, centra rozwojowe, konkurencyjność inwestycyjna, policentryczność, polaryzacja, dysproporcje, przyspieszenie rozwoju.

Summary
The management of sustainable development of town as case in point
The acceleration of socio economy development of state gives the challenge
for all self-government, but in particular the most important is to accelerate
development of towns, which play a role of country wide centers as well as
on regional and local (county) level. The bigger number of towns contribute in
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implementation of long term goals, such as shaping the investment competitiveness and creating work places as well as migration in, the better results
are to be performed on region and country level. Polycentricism of development have to be the most important strategic goal in development ofregions
as well the state. Polycentricism is explained by the percentage of towns in
the first group-the towns with highest composite indicator (comprised of
16 indicator), but in particular growth of this indicator, which is performed
in four regions-out of 16 (mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie,
lubuskie). It explained relative acceleration of development of towns in specified regions. On the other hand there are three regions which the percentage
of towns within the first group decreased considerably in the period covered
by research work (lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). In the majority of region there are identified disparities in development between the first
group and the others (second and third), what clarified growing polarization in
development of towns. It is the most clarified by intensity of municipal investment (property and transport and telecommunication investment), as well as
in number of work places and number of legal units per 1000 of inhabitants.
It points out that the towns with the highest composite indicator (the highest
level of development)-first group, accelerate development in relation to towns
with lower level of development.
Key words: socio economy development, centers of development, investment competitiveness, polycentricism, disparity, polarization, acceleration of
development.
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Rozdział IX.
Podstawy zarządzania jakością
w administracji publicznej
1. Wprowadzenie
Konsekwencją zmian wywołanych transformacją zarówno europejskiej, jak
i polskiej gospodarki jest potrzeba doskonalenia instytucjonalnych aspektów
zarządzania w sektorze publicznym, w tym w administracji publicznej. W Polsce
dzieli się ona na1: rządową oraz samorządową. W perspektywie teorii zarządzania
operacyjne zarządzanie w administracji publicznej jest determinowane przyjętą
strategią, co warunkuje stopień osiągnięcia jej celów. Można przyjąć, że w realizacji strategii przydatne jest określenie zasad wykorzystywanych w tworzeniu
rozwiązań w zarządzaniu operacyjnym. Uzasadnione jest to tym, że osiągnięcie
celów strategicznych dotyczy realizacji działań, które powinny być podporządkowane przestrzeganiu określonych zasad. Kwestią do rozważania pozostaje
ich wybór lub tworzenie. Jedną z możliwości jest wykorzystanie zasad koncepcji
zarządzania w administracji publicznej, jak i zarządzania jakością. Celem artykułu
jest przedstawienie argumentacji wyjaśniającej określanie podstaw zarządzania
jakością w administracji publicznej. W realizacji celu zastosowano metody badawcze: analizy i krytyki piśmiennictwa oraz analizy i konstrukcji logicznej.

Prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska,
e-mail: K.Szczepanska@wz.pw.edu.pl
1
www.mac.gov.pl [dostęp: 10.02.2016].
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2. Uwarunkowania zarządzania w administracji publicznej
Rozwój poglądów dotyczących administracji publicznej ma swoją genezę
w starożytności. Pomijając analizę różnych podejść do administracji publicznej,
należy stwierdzić, że jako „forma sprawowania władzy w państwie (…) uzależniona
była od realiów ustrojowych i polityczno-społecznych”2. Współczesna administracja
publiczna jest określana jako „zespół działań, czynności, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego”3,
przez różne podmioty i organy na podstawie ustawy4. Z tej definicji wynika operacyjne ujęcie zarządzania w administracji publicznej, które powinno wynikać ze
strategii dla sektora publicznego. Strategia „Sprawne Państwo 2020” nawiązuje do
koncepcji zarządzania publicznego, ponieważ jej zakres przedmiotowy obejmuje
m.in.5: efektywność instytucji publicznych; podnoszenie jakości kadr administracji
rządowej i samorządowej; jakość tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych; funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości; bezpieczeństwo
publiczne; prawa konsumenta; komunikację i dialog; usługi publiczne; pozycję
międzynarodową kraju; technologie informacyjno-komunikacyjne; efektywność
systemu ochrony zdrowia. Głównym celem strategii jest zwiększenie skuteczności
i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Osiągnięcie
tego celu wymaga zarządzania charakteryzującego się6:
•• przejrzystością (np. prawa, procedur i procesu decyzyjnego);
•• efektywnością (np. usprawnienie komunikacji oraz wymiany dokumentów,
spłaszczanie wewnętrznych struktur organizacyjnych na wzór organizacji
sieciowych, korzystanie w procesie decyzyjnym z zewnętrznych ekspertów,
wdrożenie mechanizmów oceniających efektywność instytucji publicznych);
•• szeroką współpracą przy realizacji zadań, inicjatyw i rozwiązywania problemów między różnymi podmiotami, w tym między rządem a jednostkami
samorządu terytorialnego;
•• zaangażowaniem i partycypacją obywateli w procesie podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej, tworzenie lepszego prawa,
dążenie do wysokich standardów świadczonych usług.
M. Jakubiak, Geneza współczesnych koncepcji administracji publicznej, [w:] A. Gołębiowska,
Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 124.
3
K. Szczepańska, Aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe
Nr 573, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 607.
4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30,
poz. 168 z późn. zm.).
5
Monitor Polski z dnia 7 marca 2013 r., poz. 136, s. 7.
6
Monitor Polski z dnia 7 marca 2013 r., poz. 136, s. 35.
2
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Określonych zostało siedem celów szczegółowych strategii „Sprawne
Państwo 2020”, których charakterystyka jest następująca7:
•• otwarty rząd – wprowadzenie zasad otwartego rządu, a zamierzeniem
jest zwiększenie przejrzystości i efektywności administracji publicznej (…);
•• zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa (…) [oraz dążenie] do
usprawnienia procesów wewnętrznych realizacji zadań, podniesienia jakości
i dostępności świadczonych usług przez urzędy administracji publicznej (…),
podnoszenia skuteczności zarządzania urzędami administracji publicznej;
•• skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych – zapewnienie
sprawnego zarządzania i koordynacji obszarów istotnych dla rozwoju kraju
i podniesienia prestiżu państwa na arenie międzynarodowej;
•• dobre prawo – upraszczanie procedur administracyjnych (…), usprawnienia
procesu tworzenia regulacji prawnych;
•• efektywne świadczenie usług publicznych – poprawa relacji między wynikami i nakładami w zakresie świadczenia usług publicznych, podniesienie
efektywności i dostępności świadczenia usług publicznych (…) oraz wprowadzenie standaryzacji i nowoczesnego zarządzania [nimi];
•• skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura – reforma wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnieniu funkcjonowania prokuratury;
•• zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku – podejmowanie działań przez służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny zarówno w ramach bieżącego funkcjonowania, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych.
Zmiana modelu administrowania na zarządzanie w administracji publicznej
związana jest z koncepcjami: nowego zarządzania publicznego (ang. New Public
Management), nowego ładu publicznego (ang. New Public Governance), nowej
usługi publicznej (ang. New Public Service). Istotą koncepcji nowego zarządzania
publicznego jest postrzeganie instytucji publicznych jako dostawców specyficznych usług dla klientów – odbiorców. Założeniem tej koncepcji jest rynkowy
charakter transakcji między zarządzającymi administracją publiczną a klientami.
Służą temu8: profesjonalne zarządzanie instytucją publiczną, standardy i wskaźniki efektywności pracy, nacisk na kontrolę wyników działania, decentralizacja
sektora publicznego, promowanie konkurencyjności, wykorzystanie technik
zarządzania oraz racjonalizacja wydatków publicznych. Omawiana koncepcja
stała się podstawą tworzenia modeli zarządzania publicznego (np. zwiększania
Monitor Polski z dnia 7 marca 2013 r., poz. 136, s. 9–10.
K. Szczepańska, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011,
s. 332–333.
7

8
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efektywności, dążenia do doskonałości, orientacji na usługi publiczne). Koncepcja
nowej usługi publicznej podkreśla odpowiedzialność urzędników wobec obywateli i dotyczy orientacji na: obywateli, grupy społeczne oraz społeczeństwo
obywatelskie. Założeniem tej koncepcji jest: „urzędnicy państwowi będą motywowani do służby przez zaangażowanie w interes publiczny i będą odpowiadać
na potrzeby obywateli poprzez elastyczne świadczenie usług publicznych”9.
Podstawową rolą urzędników jest wzmacnianie zaangażowania obywateli w poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych. Cechami tej koncepcji są10:
•• podstawa teoretyczna – teoria demokracji;
•• wspólne dobro – zależy od szeroko rozumianego dialogu społecznego popartego dowodami oraz wartościami demokratycznymi i konstytucyjnymi;
•• rola polityki – samoorganizacja działań na rzecz tworzenia wartości obywatelskich, w tym określanie celów polityki przez dialog i konsultacje;
•• rola obywateli – obywatele – klienci są zaangażowani w tworzenie tego,
co jest cenione przez społeczeństwo;
•• główne cele – tworzenie wartości publicznej;
•• kluczowe wartości – skuteczność, efektywność, wartości demokratyczne
i konstytucyjne;
•• podejście do odpowiedzialności – wieloaspektowe (zgodność z prawem,
wartościami, normami, standardami zawodowymi i interesami obywateli).
Zgodnie z koncepcją społecznej gospodarki rynkowej jej podstawą jest ład
i porządek społeczny, który musi opierać się na „wartościach podstawowych
wbudowanych w cały system, których powszechna akceptacja jest przesłanką sprawnego funkcjonowania gospodarki”11. Istotą koncepcji nowego ładu
publicznego jest orientacja na wartość publiczną, której gwarantem jest rząd
oraz uznanie służebnej roli zarządzania publicznego wobec społeczeństwa, jak
również orientacja na demokrację oraz współpracę obywateli w zarządzaniu publicznym. Założeniem tej koncepcji są relacje między: rządem, przedsiębiorstwami
i organizacjami niepracującymi dla osiągnięcia zysku oraz zarządzanie procesami
(międzyorganizacyjnymi i wewnątrzorganizacyjnymi), w których zaufanie, kapitał relacyjny i kontrakty są podstawą mechanizmów zarządzania nimi12. Istotne
9
M. Robinson, From Old Public Administration to the New Public Service. Implications for Public
Sector Reform in Developing Countries, Global Centre for Public Service Excellence, Singapore 2015, s. 5.
10
J.M. Bryson, B. C. Crosby, L. Bloomberg, Public Value Governance: Moving Beyond Traditional
Public Administration and the New Public Management, Public Administration Review, Vol. 74, Iss.
4, 2014, s. 446.
11
W. Jung, Social Market Economy. An Economic System for Developing Countries, AVR, Sankt
Augustin 1991, s.15.
12
Por. M. Robinson, From Old Public Administration…, s. s. 9.
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różnice między omawianymi koncepcjami dotyczą: podstaw teoretycznych (teoria ekonomii została zastąpiona przez teorię demokracji), roli obywatela (nie
jest on tylko odbiorcą usług publicznych – jest zaangażowany społecznie w ich
tworzenie), roli rządu (nie bierna, lecz proaktywna) oraz wprowadzenie pojęcia
wartości13 publicznej. Może być ona rozpatrywana z wielu punktów widzenia,
na przykład:
•• określania przez zarządzających administracją publiczną, jak i obywateli;
•• tworzenia poprzez jej zdefiniowanie w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania administracji publicznej;
•• komunikowania poprzez podanie do publicznej wiadomości;
•• dostarczania poprzez instytucje świadczące usługi publiczne dla obywateli;
•• ewaluacji poprzez społeczną i instytucjonalną ich ocenę.
Z  socjologicznego punktu widzenia wartość „stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń, aspiracji (…) człowieka”14 , dlatego można ją odnieść
zarówno do społeczeństwa, jak i zarządzających administracją publiczną.
W koncepcji zarządzania przez wartości (ang. Management by Values) wartości publiczne (społeczne) dotyczą m.in. wspólnego dobra, spójności społecznej, przestrzegania prawa. Natomiast w ekonomii społecznej wartości
publiczne stanowią jeden z wymiarów wartości oprócz: moralno-etycznych,
politycznych, humanistyczno-estetycznych czy utylitarno-instrumentalnych. Przykładami wartości publicznych m.in. są: ochrona praw jednostki,
sprawiedliwość, bezpieczeństwo, dobro wspólne, spójność społeczna czy
równe traktowanie.

3. Pojęcie i zasady zarządzania jakością
Zarządzanie jakością (ang. Quality Management) można rozważać w dwóch
perspektywach: koncepcji zarządzania oraz norm Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej15. Koncepcja zarządzania jakością dotyczy zarówno podejścia
japońskiego, jak i amerykańskiego. W podejściu japońskim zarządzanie jakością
„jest zbiorem systematycznych działań realizowanych w całej organizacji dla
skutecznego i efektywnego osiągnięcia jej celów, prowadzącym do dostarczania
wyrobów i usług na poziomie jakości satysfakcjonującym klientów, w odpoPojęcie wartości opisywane jest m.in. w prakseologii, filozofii, socjologii, ekonomii.
T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław
1978, s. 267.
15
PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9000:2006 (aktualizacja tych norm ma nastąpić
w 2016 r.)
13

14
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wiednim czasie i odpowiedniej cenie”16. Natomiast w podejściu amerykańskim
zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management – TQM) definiowane jest
według różnych kryteriów (np. system, podejście, filozofia zarządzania). Pomijając analizę definicji17, należy stwierdzić, że kluczowymi zasadami zarządzania
jakością są: „zaangażowanie kierownictwa (przywództwo), koncentracja na
klientach i pracownikach, koncentracja na faktach, ciągłe doskonalenie (jap.
Kaizen18), powszechne uczestnictwo”19. Synteza charakterystyk tych zasad jest
następująca20:
•• zaangażowanie kierownictwa odnosi się do zachowań przywódców, które
są wynikiem przyjmowanych postaw. Zespół kierowników w organizacji
powinien dostarczać, poprzez swoją postawę, wzorców wspierających
realizację w organizacji działań zorientowanych na jakość;
•• koncentracja na klientach podkreśla znaczenie zrozumienia i spełniania
potrzeb klienta odnoszących się do produktu (wyrobu lub usługi). Dotyczy
ona budowania relacji opartych na zaufaniu;
•• koncentracja na faktach dotyczy wiedzy o zadowoleniu klientów zewnętrznych i wewnętrznych, jak i o jakości procesów w organizacji. Wymaga to
wprowadzenia systemu ciągłych pomiarów, gromadzenia, przetwarzania
i analizowania danych oraz prezentacji wyników dotyczących poziomu
jakości;
•• koncentracja na pracownikach uwzględnia założenie, że pracownik, wiedząc o tym, co robić i jak wykonywać swoją pracę oraz otrzymując niezbędne informacje o swoich osiągnięciach, jest bardziej skłonny do przyjmowania odpowiedzialności i podejmowania współpracy;
•• ciągłe doskonalenie dotyczy wprowadzania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości wynikającą z charakterystyki uwarunkowań zarządzania jakością;
•• powszechne uczestnictwo związane jest z upełnomocnieniem (ang. empowerment) rozumianym jako proces tworzenia wysoce zaangażowanego,
efektywnego miejsca i środowiska pracy. Przejawia się to między innymi
w udziale członków organizacji w zarządzaniu, dwukierunkowym komunikowaniu się, systemie planowania.
16
K. Szczepańska, Podstawy zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 17.
17
Szerzej, [w:] K. Szczepańska, Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy, ocena, perspektywy,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
18
KAI – zmiana, ZEN – dobry, co oznacza stopniowe usprawnienia, samodyscyplinę.
19
J. J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa
2000, s. 30.
20
Por. K. Szczepańska, Podstawy zarządzania…, s. 39–43.
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Rozwój koncepcji TQM spowodował interdyscyplinarne rozumienie tego
akronimu, który obecnie oznacza:
•• T (ang. Total) – kompleksowe zaspokajanie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych, co związane jest z socjalną, technologiczną, ekonomiczną,
polityczną, ekologiczną odpowiedzialnością podmiotów rynku;
•• Q (ang. Quality) – zbiór określonych, adekwatnych do wymagań cech, atrybutów wyrobu lub usługi (wewnętrznej, zewnętrznej), co związane jest
z kształtowaniem poziomu jakości wyrobu lub usługi z uwzględnieniem
korzyści wszystkich stron zainteresowanych;
•• M (ang. Management) – zarządzanie (podmioty, metody), styl zarządzania,
funkcje zarządzania, proces zarządzania, system zarządzania, co związane
jest z wykorzystaniem: wiedzy, umiejętności, technik do osiągania celów
w perspektywie długookresowej.
Ogólne zasady wynikające z zaprezentowanego ujęcia można określić jako:
orientacja na potrzeby wszystkich stron zainteresowanych, odnoszenie korzyści
przez wszystkie strony zainteresowane z dostarczanych produktów (wyrobów,
usług) oraz doskonalenie zarządzania w osiąganiu jego celów.
W normie PN-EN ISO 9000:2006 zarządzanie jakością zostało zdefiniowane
jako „skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości”21. Zasadami zarządzania jakością są22:
•• orientacja na klienta – organizacje są zależne od swoich klientów i dlatego
zaleca się, aby rozumiały obecne i przyszłe potrzeby klienta, aby spełniały
wymagania klienta oraz podejmowały starania, aby wykraczać ponad jego
oczekiwania;
•• przywództwo – przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania
organizacji. Zaleca się, aby tworzyli oni i utrzymywali środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni angażować się w osiąganie
celów organizacji;
•• zaangażowanie ludzi – ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji
i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla
dobra organizacji;
•• podejście procesowe – pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością
wówczas, gdy działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces;
•• podejście systemowe do zarządzania – zidentyfikowanie, zrozumienie
i zarządzanie wzajemnie powiązanymi ze sobą procesami, jako systemem
21
PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa 2006, s. 29.
22
PN-EN ISO 9000:2006, s. 7.
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przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji
w osiąganiu celów;
•• ciągłe doskonalenie, zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania
całej organizacji stanowiło stały cel organizacji;
•• podejmowanie decyzji na podstawie faktów – skuteczne decyzje opierają
się na analizie danych i informacji;
•• wzajemne korzystne więzi z dostawcami – organizacja i jej dostawcy są od
siebie zależni, a wzajemne korzystne powiązania zwiększają zdolność obu
stron do tworzenia wartości.
Europejska Fundacja Zarządzania Jakością określiła zasady doskonałości,
które mogą być połączone z przedstawionymi zasadami. Wówczas interpretacja
zintegrowanych zasad zarządzania jakością będzie następująca:23
•• orientacja na klienta – wiedza o potrzebach i oczekiwaniach klientów w teraźniejszości i przyszłości oraz ich współudział w tworzeniu (projektowanie,
testowanie) produktu (wyrób, usługa) są podstawami tworzenia dla nich
wartości dodanej i jej wzrostu;
•• przywództwo – zrównoważone, zorientowane na aktywne zaangażowanie
wszystkich stron zainteresowanych w osiąganie celów przez organizację
z uwzględnieniem ponoszenia odpowiedzialności za zrównoważony rozwój;
•• zaangażowanie kapitału ludzkiego – zapewnianie równowagi między wymaganiami organizacji a potrzebami i oczekiwaniami jej pracowników w teraźniejszości i w przyszłości;
•• orientacja na procesy – zarządzanie procesami;
•• systemowe podejście do zarządzania – zorientowane na kreatywność,
innowacyjność, efektywność, ograniczanie ryzyka ciągłości działania w organizacji – systemie;
•• orientacja na doskonalenie – podejmowanie działań dla osiągnięcia celów
określonych przez organizację i jej wszystkie strony zainteresowane w teraźniejszości i w przyszłości;
•• orientacja na relacje – rozwój partnerstwa organizacji w relacjach ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, przynoszące obu stronom wymierne,
trwałe i długookresowe korzyści.
Analiza zasad w zarządzaniu jakością wskazuje, że mają one różne charakterystyki.
Zasady TQM (klasyczne i interdyscyplinarne) zawierają się w zasadach określonych
w normie PN-EN ISO 9000:2006. Niemniej jednak ich semantyka nie jest taka sama,
podobnie jak zasady zintegrowane, które nie są tożsame z wymienionymi w normie. Wynika to nie tylko z podejścia do zarządzania jakością, lecz również z rozwoju
23
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K. Szczepańska, Doskonalenie zarządzania jakością…, s. 333–334.

wiedzy praktycznej i teoretycznej o zarządzaniu w tym, jakością. Uzasadnieniem
jest twierdzenie, że zasada to „ogólnie przyjęte twierdzenie (…) podające, jak jest
w rzeczywistości, które może stanowić punkt wyjścia dla jakiegoś działania albo
zalecać wprost, co robić”24. Upoważnia to do stwierdzenia, że o ile można określić
uniwersalny zbiór zasad w zarządzaniu jakością, o tyle ich charakterystyki mogą być
zróżnicowane. Jednocześnie umożliwia to tworzenie lub zmianę zasad na podstawie
dorobku nauk o zarządzaniu. Wynikają z tego powody ewolucji zasad zarządzania
jakością i wielość rozwiązań przyjętych w zarządzaniu operacyjnym.

4. Zasady i wartości w zarządzaniu administracją publiczną
Zasada jest nadrzędna w stosunku do sposobów postępowania, co oznacza,
że może być ona opisywana przez charakterystyki odpowiadające na potrzeby
i wyzwania zarządzania. Pojęcie „zasad” w administracji publicznej związane
jest z rozwojem zarządzania w sektorze publicznym. Można przyjąć, że model
administrowania w zarządzaniu publicznym opierał się na zasadach określonych
jedynie przez prawo. Dla modelu nowego zarządzania publicznego opracowane
zostały m.in. zasady transparentności działań w administracji publicznej, których
istotę przedstawiono w tabeli 1 oraz zasady dobrej administracji, których syntezę
przedstawiono w tabeli 2. Natomiast dla modelu nowego ładu publicznego określono wartości w administracji publicznej, których syntetyczną charakterystykę
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 1. Zasady M.P. Nolana
Zasady transparentności działań administracyjnych w życiu publicznym
Zasada

Opis

Bezinteresowność

Osoby sprawujące urząd publiczny powinny działać wyłącznie
w interesie publicznym

Rzetelność

Osoby sprawujące urząd publiczny muszą unikać zobowiązań
wobec osób lub organizacji, które mogą próbować wpływać na
ich pracę

Obiektywizm

Osoby sprawujące urząd publiczny muszą działać i podejmować
na podstawie dowodów decyzje bezstronne i zgodne z kompetencjami, bez dyskryminacji lub stronniczości

Odpowiedzialność

Osoby sprawujące urząd publiczny są odpowiedzialne wobec opinii
publicznej za swoje decyzje i działania i muszą poddać się kontroli

24

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania…, s. 290.
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Otwartość

Osoby sprawujące urząd publiczny powinny działać i podejmować decyzje w sposób otwarty i przejrzysty, chyba że istnieją
określone i zgodne z prawem przyczyny innego postępowania

Uczciwość

Osoby sprawujące urząd publiczny powinny być prawdomówne

Przywództwo

Osoby sprawujące urząd publiczny powinny w swoim zachowaniu stosować ww. zasady oraz aktywnie promować, wspierać realizację tych zasad i reagować na ich nieprzestrzeganie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/ [dostęp: 10.02.2016].

Tabela 2. Zasady dobrej praktyki administracyjnej
Zasada

Opis

Praworządności

Urzędnik działa zgodnie z prawem oraz stosuje przepisy i procedury określone w aktach prawnych

Niedyskryminowania Przy rozpatrywaniu wniosków jednostek i przy podejmowaniu
decyzji urzędnik przestrzega zasady równego traktowania
Proporcjonalności

W podejmowaniu decyzji urzędnik: zapewnia, że podjęte działania będą proporcjonalne do wyznaczonego celu; unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeśli byłyby one niewspółmierne do celu prowadzonych działań; ma na
uwadze sprawiedliwe wyważenie interesów osób prywatnych
i ogólnego interesu publicznego

Zakaz nadużywania Urzędnik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie
uprawnień
dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu
nadane w odpowiednich przepisach
Bezstronności
i niezależności

Urzędnik jest bezstronny i niezależny; powstrzymuje się od arbitralnych działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na
sytuację jednostek, jak i od wszelkich form uprzywilejowanego
traktowania, bez względu na motywy takiego postępowania

Obiektywności

W  toku podejmowania decyzji urzędnik: bierze pod uwagę
wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należyte znaczenie; nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych ze
sprawą

Oczekiwania
uzasadnione
prawnie,
konsekwentne
działanie
i doradztwo

Urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki administracyjnej, a także w sposób zgodny z działalnością administracyjną instytucji. Jeśli zajdzie taka konieczność, urzędnik
służy jednostce poradą w kwestii możliwego postępowania
w sprawie, która wchodzi w zakres jego obowiązków, a także w kwestii sposobów rozstrzygnięcia danej sprawy

Uczciwości

Urzędnik działa w sposób bezstronny, uczciwy i rozsądny
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Uprzejmości

Urzędnik jest usłużny, zachowuje się właściwie, i uprzejmie,
i pozostaje dostępny w kontaktach z ogółem społeczeństwa.
Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne
i pocztę elektroniczną, urzędnik stara się być w jak największym stopniu pomocny, a także udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący i dokładny. W przypadku popełnienia błędu, który
narusza prawa lub interesy jednostki, urzędnik składa stosowne przeprosiny i stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w możliwie najwłaściwszy sposób, informując jednocześnie o ewentualnych możliwościach
odwołania się

Odpowiadania na
pisma w języku
obywatela

Urzędnik czuwa nad tym, aby każdy obywatel Unii Europejskiej, która wystosuje do instytucji pismo w jednym z języków Traktatu, otrzymał odpowiedź w tym samym języku

Potwierdzenie
odbioru
i wskazanie
właściwego
urzędnika

W  terminie dwóch tygodni wydaje się potwierdzenie odbioru
każdego pisma lub skargi skierowanej do instytucji, chyba że
w tym terminie możliwe jest przekazanie merytorycznie uzasadnionej odpowiedzi

Zobowiązanie do
przekazania sprawy
do właściwej
jednostki
organizacyjnej
instytucji

W  przypadku, gdy pismo lub skarga adresowane do instytucji
są skierowane lub przekazane do dyrekcji generalnej, dyrekcji
lub wydziału, które nie są upoważnione do rozpatrzenia pisma
lub skargi, ich jednostki organizacyjne czuwają nad tym, aby
właściwe akta zostały bezzwłocznie przekazane do właściwej
jednostki organizacyjnej instytucji

Prawo wysłuchania W  przypadkach dotyczących praw lub interesów jednostek
i do złożenia
urzędnik zapewnia przestrzeganie prawa do obrony na każdym
oświadczeń
etapie postępowania zmierzającego do podjęcia decyzji
Stosowny termin
podjęcia decyzji

Urzędnik czuwa nad tym, aby w sprawie każdego wniosku lub skargi
skierowanej do instytucji została podjęta decyzja w stosownym terminie, bezzwłocznie i nie później niż dwa miesiące od daty wpłynięcia danego wniosku lub skargi

Obowiązek
Do każdej wydanej przez instytucję decyzji, która może mieć
uzasadnienia decyzji negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, podaje się
dowody, na których została ona oparta (należy jednoznacznie
podać istotne fakty i podstawę prawną podjętej decyzji)
Informacja
o możliwościach
odwołania

Wydana przez instytucję decyzja, która może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, zawiera informację
o możliwościach złożenia odwołania od wydanej decyzji

Powiadomienie
o podjętej decyzji

Urzędnik zapewnia, że decyzje dotyczące praw lub interesów
jednostek zostają przekazane zainteresowanym jednostkom na
piśmie natychmiast po podjęciu tych decyzji
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Ochrona danych

Urzędnik wykorzystujący dane osobowe obywatela uwzględnia
sferę prywatności i nietykalność osobistą

Wnioski
o udzielenie
informacji

W przypadku, gdy urzędnik jest odpowiedzialny za daną sprawę, udostępnia zainteresowanym jednostkom żądane przez
nie informacje. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, urzędnik udziela
w zakresie swoich kompetencji porady dotyczącej wszczęcia
ewentualnego postępowania administracyjnego. Urzędnik
dba o to, aby przekazana informacja była jasna i zrozumiała

Wnioski
o umożliwienie
dostępu do
dokumentów

Urzędnik rozpatruje żądania dostępu do dokumentów zgodnie z przepisami przyjętymi przez instytucję i zgodnie z ogólnymi zasadami i ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu WE

Prowadzenie rejestrów

Jednostki organizacyjne instytucji prowadzą rejestry poczty
przychodzącej i wychodzącej oraz podjętych przez nie działań

Informacje o Kodeksie

Instytucja podejmuje skuteczne działania mające na celu poinformowanie jednostek o prawach im przysługującym w ramach
niniejszego Kodeksu

Prawo do złożenia
skargi do
Europejskiego
Rzecznika Praw
Obywatelskich

Jakiekolwiek zaniedbanie dotyczące wypełnienia zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie, którego dopuści się instytucja lub urzędnik, może być przedmiotem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Po dwóch latach stosowania każda instytucja kontroluje sposób
Kontrola
wykonywania przez siebie postanowień Kodeksu
stosowania
postanowień
Kodeksu
Źródło: www.ombudsman.europa.eu, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej,
s. 21–23 [dostęp: 10.10.2016].

Tabela 3. Wartości w administracji publicznej
Zasada

Opis

Legalność

Podstawą dobrego zarządzania jest przestrzeganie prawa,
w tym praw człowieka i innych praw podstawowych. Jest to warunek sine qua non dla dobrobytu gospodarczego i stabilności
społecznej. Rządy prawa są wtedy, gdy sądownictwo jest niezależne, skuteczne i wysokiej jakości

Uczciwość

Dobre zarządzanie oznacza „robienie właściwych rzeczy”
w celu zapewniania wiarygodności rządu w opinii wyborców
(obywateli). Spójność społeczna opiera się na obywatelach
mających zaufanie do administracji publicznej, która funkcjonuje w ich interesie. Przedsiębiorcy powinni być przekonani,
że rząd jest wiarygodnym partnerem działającym w sposób
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uczciwy i przewidywalny, jak również przestrzega zasad
określonych w prawie. Zorientowanie na uczciwość w działaniu dotyczy walki z korupcją, jak również funkcjonowania
rządu
Bezstronność

Administracja publiczna powinna równo traktować wszystkich obywateli i przedsiębiorców. Bezstronność to okazywanie
wszystkim szacunku, sprawiedliwość i równość, obiektywizm
w podejmowaniu decyzji, brak dyskryminacji lub uprzedzeń
w doborze personelu i świadczeniu usług

Włączenie
społeczne

Partycypacyjne zarządzanie – obywatele powinni mieć możliwość współdecydowania w podejmowaniu decyzji. Administracja publiczna powinna być zorientowana na współpracę ze
wszystkimi stronami zainteresowanymi

Otwartość

Podstawą otwartości jest przejrzystość – umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom wglądu w funkcjonowanie rządu np.
poprzez publikowanie łatwo dostępnych informacji, co pomaga
w budowaniu zaufania i poprawia komunikowanie się w zakresie świadczonych usług

Zorientowanie na
użytkownika

Dostarczanie informacji i usług. Administracja publiczna powinna być zorientowana na obywateli i przyjazna dla przedsiębiorców poprzez nadanie wysokiego priorytetu ich potrzebom, co
wpływa na tworzenie i wdrażanie polityki społecznej

Reagowanie

Administracja publiczna powinna zapewnić: terminowe świadczenie usług, podejmować działania w wyniku zaistniałych nieprawidłowości

Spójność

Z  perspektywy odbiorcy usług obywatele i przedsiębiorcy powinni otrzymywać ten sam standard usług i mieć dostęp do
wszystkich usług, co wymaga współdziałania różnych jednostek
administracji publicznej

Efektywność

Relacja między nakładami i efektami: strategii, programów, projektów, usług i organizacji. Nowoczesna administracja publiczna
zarządza procesami i dostępnymi zasobami w celu osiągnięcia
najlepszych wyników. Efektywność na poziomie organizacji wymaga przestrzegania zasad zarządzania jakością

Skuteczność

Dotyczy stopnia osiągnięcia: celów polityki, programów, projektów, usług lub działań organizacji. Administracja publiczna
powinna być zorientowana na wyniki. Wtedy będzie stosowała
odpowiednie instrumenty, aby osiągnąć cele i zaspokoić potrzeby społeczne

Trwałość

Rozumiana jest w kontekście trwałości wyników (np. finansowych, technicznych) lub wykorzystania ograniczonych zasobów oraz wpływu na środowisko naturalne i zmiany klimatu
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Wizja

Proaktywne podejście – przewidywanie wyzwań i zmian w przyszłości. Dla przyszłych pokoleń – średnioterminowa lub długoterminowa optymalizacja potrzeb kraju w przyszłości i krótkoterminowe spełnianie potrzeb obywateli i przedsiębiorców.
Wymaga to perspektywicznego myślenia i przywództwa na
szczeblu politycznym i organizacyjnym

Refleksja

Dobra praktyka tworzenia i realizacji polityki wymaga przeglądu
zasad, procesów i procedur w zarządzaniu zorientowanym na
wyniki. Oznacza to rozwiązywanie problemów i podejmowanie
działań naprawczych w celu poprawy jakości usług i osiągnięć

Innowacje

Dążenie do ciągłego doskonalenia powinno mieć odzwierciedlenie w otwartości na transformacje i tworzenie systemów,
które zachęcają do twórczych sposobów rozwiązywania nowych i istniejących wyzwań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz administracji publicznej

Odpowiedzialność

Rządy i ich administracja są odpowiedzialne wobec społeczeństwa za podejmowane decyzje niezależnie od ich poziomu (ponadnarodowe, krajowe, regionalne, lokalne)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Quality of Public Administration A Toolbox for Practitioners, European Commission, Luxembourg 2015, s. 21–23.

Przedstawione zasady i wartości koncepcji w zarządzaniu administracją publiczną w różnym stopniu odnoszą się do charakterystyki zarządzania zawartej
w strategii „Sprawne Państwo 2020”, aczkolwiek można powiedzieć, że:
•• przejrzystość dotyczy zasad: otwartości (zasada M.P. Nolana), praworządności (zasada Ombudsmana) oraz wartości – legalności;
•• efektywność dotyczy zasad Ombudsmana: potwierdzenie odbioru i wskazanie właściwego urzędnika, zobowiązanie do przekazywania sprawy do
właściwej jednostki organizacyjnej instytucji, powiadomienie o podjętej
decyzji, prowadzenie rejestrów. Do wartości zaliczyć można efektywność;
•• szeroka współpraca dotyczy wartości: zorientowanie na użytkownika,
spójność, skuteczność, trwałość oraz refleksja;
•• zaangażowanie i partycypacja obywateli dotyczy wartości: włączenie społeczne, reagowanie.
Porównanie zasad i wartości koncepcji zarządzania publicznego ze wszystkimi
zasadami zarządzania jakością pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie o podstawy zarządzania jakością w administracji publicznej. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że zasady opisane w koncepcjach zarządzania administracją publiczną
w większym stopniu odnoszą się do klasycznych zasad TQM niż do określonych
w normie PN-EN ISO 9000:2006. Oznacza to, że interpretacja zasad TQM w zarządzaniu administracją publiczną nie tylko jest możliwa, ale przede wszystkim może
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być opisana przez charakterystyki wynikające ze specyfiki zarządzania w administracji publicznej. Tym samym nie można stwierdzić przydatności zasad zarządzania
jakością wg PN-EN ISO 9000:2006 w zarządzaniu administracją publiczną. Natomiast wartości w zarządzaniu publicznym mają bezpośredni związek z zasadami
w interdyscyplinarnym ujęciu TQM oraz z wyjątkiem zasady orientacji na relacje ze
zintegrowanymi zasadami zarządzania jakością. Oznacza to, że dalece niewystarczające jest stosowanie zasad określonych jedynie w PN-EN ISO 9000:2006 jako
podstawy dla wartości w zarządzaniu publicznym.
Odnosząc się do związków zachodzących między zasadami i wartościami w zarządzaniu administracją publiczną, należy ogólnie stwierdzić brak spójności. Z przytoczonych w artykule definicji „wartości” i „zasady” wynika, że pojęcie wartości jest
nadrzędne w stosunku do zasady. Wyniki analizy wskazują na to, że nie wszystkie
wartości w zarządzaniu administracją publiczną mają odzwierciedlenie w zasadach.
Ponadto interpretacja opisów wartości i zasad w większości przypadków nie spełnia
warunku relacji pojęć. Wynika z tego spostrzeżenie, że jeśli za podstawę zarządzania w administracji publicznej zostaną przyjęte wartości, to konieczny jest dobór
i interpretacja zasad zarządzania. Natomiast jeśli za podstawę zarządzania zostaną
przyjęte zasady, wówczas jedynie część wartości będzie z nimi związana. Nie ogranicza to możliwości opracowania modelu zarządzania w administracji publicznej na
podstawie jej koncepcji, ponieważ nie wykluczają się ani zasady, ani wartości.

5. Zakończenie
Realizacja celów strategii „Sprawne Państwo 2020” nie ogranicza stosowania
zarówno koncepcji nowego zarządzania publicznego, nowej usługi publicznej,
jak i nowego ładu publicznego. Dlatego należy uznać, że jest ona wystarczającą
podstawą do zarządzania jakością w sektorze publicznym, w tym w administracji
publicznej na poziomie zarządzania operacyjnego. Główny cel strategii związany
jest z zarządzaniem, którego opis ma bezpośredni związek z niektórymi wartościami i zasadami określonymi we współczesnych koncepcjach zarządzania
administracją publiczną, jak również z zasadami w zarządzaniu jakością. Wartości
i zasady określone w koncepcjach zarządzania publicznego można przyporządkować do zasad TQM, co nie jest możliwe w przypadku zasad określonych w PN-EN ISO 9000:2006. Przyjęcie kryterium semantyki pozwala na porządkowanie
wartości i zasad wynikających z koncepcji zarządzania administracją publiczną.
Zapewnienie spójności pojęć jest warunkiem zastosowania koncepcji TQM w administracji publicznej, co związane jest z wyborem lub integracją jej koncepcji
zarządzania dla realizacji strategii w sektorze publicznym.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia formalne i koncepcyjne podstawy zarządzania jakością
w administracji publicznej. Omówiono podejścia do zarządzania jakością oraz ich
zasady. Przedstawiono koncepcje w zarządzaniu publicznym z uwzględnieniem
ich zasad i wartości. W konkluzji stwierdzono, że kryterium semantyki jest kluczowe dla charakterystyki zasad zarządzania jakością w zarządzaniu administracją
publiczną oraz że model zarządzania jakością w administracji publicznej może
być oparty na wybranej lub zintegrowanej koncepcji zarządzania, która powinna
odpowiadać na potrzeby realizacji strategii dla sektora publicznego w Polsce.
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, koncepcje zarządzania w administracji
publicznej, zasady zarządzania, wartości w administracji publicznej.

Summary
Fundamentals of quality management in public administration
The article presents the formal and conceptual basis of quality management
in public administration. Discusses approaches to quality management and their
principles, Also discusses the concepts in public management with reference
to their principles and values. It was found that the criterion of semantics is essential for characterizing the quality management principles in the management
of public administration, and that the model of quality management in public
administration can be based on the selected or integrated management concept
that should meet the needs of the strategy for the public sector in Poland.
Key words: quality management, management in public administration, quality principles, values in public administration.
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Dr Elżbieta Kotowska

Rozdział X.
Przesłanki racjonalnej
polityki budżetowej w jednostkach
samorządu terytorialnego
1. Wprowadzenie
Poprawa jakości życia społeczeństw doby współczesnej wymaga podejmowania działań innowacyjnych w różnych obszarach, wiele państw należących
o OECD, w tym także Polska, wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania
państwa i finansów publicznych. Nowe metody wywodzą się z odmiennego
podejścia do funkcjonowania sektora publicznego. Główną rolę odgrywają
wskaźniki, modele, normy, procedury, które wcześniej nie były stosowane
w hierarchicznych i zbiurokratyzowanych systemach zarządzania administracją. Stara struktura zastępowana jest najczęściej przez strukturę bardziej płaską, w której wdrażane są metody zarządzania stosowane w sektorze prywatnym. Podejmowany jest wysiłek, aby administracja państwowa
funkcjonowała jak dobrze działające przedsiębiorstwo, dostarczające dobra
i usługi publiczne, a obywatele byli postrzegani jako klienci/konsumenci, a nie
petenci. Wyrazem spłaszczenia hierarchii administracji jest przekazywanie
władzy i zadań do jednostek niższych szczebli/samorządu terytorialnego
(decentralizacja), które mając bliższy kontakt z obywatelem, lepiej potrafią
identyfikować jego potrzeby jako klienta1. Zwiększenie liczby podmiotów
Dr Elżbieta Kotowska – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
1
W Polsce proces decentralizacji rozpoczął się w 1990 r. poprzez powołanie podstawowej
jednostki samorządu terytorialnego – gminy, kolejny etap to utworzenie od 1999 r. powiatów
i województw.
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publicznoprawnych po stronie podaży dóbr publicznych ma skutkować obniżeniem cen i poprawą jakości i związane jest z procesem szeroko pojętej
decentralizacji2.
Na poziomie lokalnym istnieją naturalne przesłanki racjonalnego ekonomicznie i społecznie gospodarowania środkami publicznymi, pod warunkiem, że
władze lokalne potrafią w należyty sposób ocenić i pozyskiwać zasoby, którymi dysponują i właściwie rozpoznawać potrzeby społeczności lokalnej. Takie
podejście stwarza możliwości eliminacji różnorakich lokalnych nierównowag
w stosunku do potrzeb miejscowych społeczności. Ponadto dzięki posiadanej
przewadze informacyjnej samorządy lokalne są w stanie dostarczyć mieszkańcom
dóbr publicznych o lepszej jakości i niższej cenie niż wówczas, gdyby takie decyzje zapadały powyżej szczebla lokalnego, co w wymiarze finansowym winno
prowadzić do racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Celem artykułu jest sformułowanie niektórych przesłanek racjonalnej polityki
budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Chodzi o wskazanie,
że polityka budżetowa odnosząca się do skali jednego roku powinna bazować na
planowaniu perspektywicznym (strategicznym), wieloletniej prognozie finansowej, dostępie do nowoczesnych kanałów informacji i odpowiedzialności osób
realizujących zadania JST oparte na środkach publicznych. Jej głównym celem
powinno być zarządzanie środkami finansowymi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju nastawionego na kreowanie poprawy jakości życia mieszkańców
poprzez stymulowanie rozwoju lokalnego.

2. Racjonalna polityka budżetowa i jej uwarunkowania
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuję za E. Wojciechowskim, że
zarządzanie to proces oddziaływania organów i administracji samorządu terytorialnego na przedmiot zarządzania w taki sposób, aby jego działanie (zachowanie)
zmierzało do osiągnięcia postawionych celów, czyli było zgodne z celami przyjętymi przez podmiot zarządzania. Zarządzanie w takim ujęciu oznacza zespół
działań podejmowanych w celu wywołania pożądanego przebiegu procesów
i zjawisk w jednostce samorządu terytorialnego3.
Z problematyką zarządzania ściśle wiążą się pojęcia „polityka zrównoważonego rozwoju” i „strategia zrównoważonego rozwoju”. Polityka władz sa2
Zob. R. Goryszewski, E. Kotowska, Decentralizacja finansów publicznych jako element zarządzania publicznego, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” nr 2 /2014.
3
E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2014, s.11.
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morządowych polega na określeniu celów i zadań społeczno-gospodarczych
oraz wyborze metod i środków ich realizacji. Z kolei strategia rozwoju to inaczej
długofalowa polityka prowadzona przez organy samorządu terytorialnego. Natomiast rozwój zrównoważony to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”4 .
Polityka rozwoju i zarządzanie są wobec siebie komplementarne, w znacznej
mierze się przenikają. Dzięki zarządzaniu mamy możliwość przygotowania, a następnie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, która stanowi koncepcyjno-praktyczne podłoże funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Polityka budżetowa jest istotną częścią polityki rozwoju, dlatego przywiązuje się dużą wagę do jej racjonalności w myśl już dawno sformułowanych zasad
racjonalnego gospodarowanie, które zakładają:
•• Osiągnięcie maksimum efektów przy założonym poziomie nakładów lub
•• Minimalizację nakładów przy założonym poziomie efektów.
Racjonalność rozpatrywana w kontekście prezentowanego tematu polega
na tym, aby JST potrafiły wykorzystać wszystkie dostępne środki finansowe i na
podstawie rzetelnej i wnikliwej analizy podejmowały optymalne decyzje o ich
alokacji. Cele szczegółowe racjonalnej polityki budżetowej to:
•• Poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb, preferencji i hierarchii wartości właściwych dla danej społeczności;
•• Poprawa skuteczności i efektywności gospodarowania środkami publicznymi, wyrażająca się w wyższej jakości świadczonych usług i niższych kosztach
ich wytwarzania;
•• Budowa społeczeństwa obywatelskiego, co wynika z przyjęcia za punkt
wyjścia koncepcji public governance, która widzi obywateli jako podmioty
aktywne, zainteresowane decyzjami władz publicznych, uczestniczące
w systemie decyzyjnym.
Takie podejście skutkuje postrzeganiem administracji i jej organów jako elementu systemu społeczeństwa obywatelskiego5. Koncepcja ta związana jest
B. Krupa, Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego, Difin SA, Warszawa 2013, s. 50.
5
Por. W. Rudolf, Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do
niższy szczebli władzy, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONONIMICA (245), 2010; A.
Supernat, Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, WWW.supernat.pl./
wykłady/plk/i_72_2
4
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z nową kulturą zarządzania, w której struktury hierarchiczne zastępowane są
sieciami współpracy między różnymi partnerami – publicznymi i prywatnymi,
organizacjami non profit, co szczególnie jest możliwe na poziomie lokalnym.
Postulat racjonalności formułowany pod adresem polityki budżetowej wymaga
od dysponentów środków pieniężnych w JST spełnienia kilku warunków, do
których zaliczyć należy:
•• Umiejętność określania i porządkowania celów według ich ważności;
•• Posiadanie wiedzy na temat sposobów ich realizacji;
•• Znajomości i uwzględniania zewnętrznych i wewnętrznych warunków
ograniczających działania;
•• Monitoring i kontrolę osiąganych rezultatów.
Do racjonalnego gospodarowania zmuszają ograniczone zasoby (potrzeby są
zawsze duże, a zasoby ograniczone) dostępne w danych warunkach i na określonych zasadach, zdolność do ich właściwego przetwarzania i co szczególnie
istotne, oczekiwania społeczne. Już dawno, w 1947 r. Herbert Simon w pracy
„Działania administracji” stwierdził, że decyzje administracyjne powinny być
poprawne i skuteczne, muszą być też możliwe do wprowadzenia poprzez zestaw
skoordynowanych działań. Każda decyzja wiąże się z wyborem nastawionym na
osiąganie zamierzonego celu. Racjonalność posiada charakter bezwzględny lub
względny. Możemy ją rozpatrywać w dwu wymiarach, jako:
1.	Racjonalność rzeczywistą, która odnosi się do wyniku powstałego na bazie podjętej decyzji. Decyzja jest racjonalna, gdy prowadzi do najlepszego
możliwego wyniku. Jest to kryterium bezwzględne;
2.	Racjonalność proceduralną, która odnosi się do sposobu podejmowania
decyzji. W myśl tego kryterium za racjonalną uznaje się decyzję, która
w danych warunkach gospodarczych przybliży podmiot do najlepszego
możliwego wyniku bardziej niż inne decyzje. Jest to względne kryterium
racjonalności6.
W dobie współczesnej dominuje proceduralne podejście do racjonalności
w zakresie podejmowania rozmaitych decyzji, w tym także i tych, które związane są z polityką budżetową, czego wyrazem jest chociażby wzrastająca
ilość regulacji prawnych, co jak niektórzy sądzą, sprzyjać ma poprawie jakości
rządzenia państwem w powstałymi w jego obrębie podmiotami realizującymi
zadania ze sfery użyteczności publicznej zgodnie z zasadą trzecią „E”, czyli
„w sposób efektywny , oszczędny i terminowy”7.
6
Herbert Alexander Simon urodzony w 1916 r., zmarł w 2001 r. – ekonomista, informatyk,
socjolog i psycholog, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1978 r.
7
A. Kłopotek (red ), Zarządzanie w sektorze publicznym, SGH, Warszawa 2009, s. 42.
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W polskich regulacjach prawnych, czyli ustawie o finansach publicznych,
koncepcja tego zarządzania znajduje odzwierciedlenie m.in. w art. 44 punkt 3
poprzez wskazanie rezultatów przyjętych rozwiązań prawnych w postaci poprawy skuteczności, efektywności, gospodarności, celowości, oszczędności
i terminowości8.

3. Instrumenty/narzędzia racjonalnej polityki budżetowej
Prowadzenie racjonalnej polityki budżetowej wymaga umiejętnego stosowania różnych metod i narzędzi w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia.
Wiele z nich wynika z teorii zarządzania publicznego/menedżerskiego, określanego często jako nowa filozofia zarządzania, która aktualnie wyraża się w koncepcji
public governace. Racjonalna polityka budżetowa służąca rozwojowi JST wymaga
zmiany sposobu myślenia i działania wśród pracowników administracji samorządowej, głównie zaś kierowników podmiotów tego sektora, w tym w zakresie
stosowania przepisów prawnych. Konieczne jest przejście z postawy administratora, co związane jest z działaniami na podstawie prawa, gdzie podstawową
miarą jest realizacja wydatków wg planu, na postawę stratega /menedżera, co
związane jest z kulturą osiągania rezultatów/pomiarem efektów. Tego rodzaju
polityka wymaga stosowania technik i metod zarządzania publicznego zaadaptowanych w postaci stosowania wielu instrumentów o różnym charakterze,
które można określić jako:
•• prawno-administracyjne;
•• planistyczne;
•• ekonomiczno-finansowe;
•• infrastrukturalne;
•• personalne.
Narzędzia o charakterze prawno-administracyjnym dotyczą kwestii związanych ze stabilnym i przejrzystym prawem, tworzeniem właściwych instytucji/
podmiotów składających się na względnie stabilny, ale nastawiony na zmiany,
system instytucjonalny, działający według jasnych i przejrzystych zasad. Nieodzownym elementem tego systemu jest kształtowanie pozytywnych relacji
z mieszkańcami w myśl zasady: obywatel w urzędzie klientem/ konsumentem,
a nie petentem. Stabilne i przejrzyste prawo stanowi podstawę funkcjonowania
każdego państwa i każdej organizacji nastawionej na osiąganie zamierzonych
celów. W warunkach niestabilnych nie można podejmować decyzji kreujących
8

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
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zmiany, ponieważ otoczenie prawne ma wpływ na rezultaty naszych działań. Prawo często zmieniające się, mało przejrzyste powoduje przeciąganie
decyzji w czasie, obawy przed konsekwencjami związane z jego niewłaściwą
interpretacją.
W dobie dzisiejszej postulat stabilności prawa jest mało realny, biorąc pod
uwagę chociażby dynamikę zachodzących zmian oraz fakt, że prawo jako narzędzie polityki państwa realizującego model społecznej gospodarki rynkowej musi
reagować na różne zjawiska ze sfery społecznej i gospodarczej. Nie bez znaczenia jest też układ sił politycznych, funkcjonowanie różnych grup interesu, fakt
rotacji sprawowania władzy w wyniku mechanizmu wyborczego, przynależność
do wspólnoty europejskiej i wynikające z tego tytułu zobowiązania. Wymienione powyżej okoliczności nakładają na pracowników administracji publicznej
i przedstawicieli organów stanowiących i zarządczych obowiązek ustawicznego
kształcenia, tak w zakresie zmieniających się przepisów prawnych, jak i technik
związanych z dostępem do informacji i ich przetwarzania. Jest to jedna z podstawowych przesłanek realizacji zarządzania nastawionego na wyniki. Podstawowym uzasadnieniem zmian legislacyjnych, od lat, jest oddziaływanie poprzez
prawo na wzrost efektywności gospodarowania finansami państwa i samorządu.
Zapisy ustawy o finansach publicznych obligują do stosowania takich narzędzi
jak planowanie wieloletnie, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt9. Ich
wdrażanie i stosowanie w polskich warunkach wymaga dużego zaangażowania
i zdobywania nowych kompetencji przez ludzi tworzących kapitał intelektualny
sektora publicznego.
W funkcjonowaniu i rozwoju JST bardzo ważną rolę odgrywa plan długookresowych działań, zwany strategią rozwoju lokalnego/gospodarczego. Dokument
ten jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. Strategia rozwoju
określana jest jako wieloletni plan, który zawiera zbiór celów rozwoju oraz określa
odpowiednie kierunki i priorytety działania, a także alokacje środków finansowych
potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów10. Podmiotem w strategii rozwoju
lokalnego jest władza lokalna, którą jest samorząd terytorialny na podstawowym
poziomie, natomiast przedmiotem strategii jest lokalna jednostka terytorialna,
rozumiana jako zespół potrzeb mieszkańców i użytkowników wraz z jej potencja9
Por. R. Goryszewski, E. Kotowska, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, Wyższa Szkoła Menedżerska 1/2012,
s. 168–174; E. Kotowska, Specyfika zarządzania w sektorze publicznym, [w:] W stronę marzeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, s. 449–462; E. Kotowska, R. Goryszewski,
Budżet zadaniowy jako instrument wydatkowania środków publicznych, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, Wyższa Szkoła Menedżerska, Nr 2/2013, s. 149–156.
10
H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa 2006, s. 77.
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łami i zasobami11. Nadrzędnym celem strategii lokalnej jest zrównoważony rozwój,
który skutkuje pozytywnymi i korzystnymi zmianami. W idei zrównoważonego
rozwoju chodzi przede wszystkim o pogodzenie ekonomicznej realności decyzji
rozwojowych z celami polityki ekologicznej i społecznej akceptacji12.
Strategię rozwoju powinna posiadać każda jednostka samorządu terytorialnego, po to aby zidentyfikować najważniejsze problemy i określić wspólną
wizję rozwoju w długoletniej perspektywie, wykorzystując w optymalny sposób
ograniczone zasoby budżetowe. Jest ona również niezbędna do osiągnięcia
porozumienia i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi środowiskami odnośnie do konieczności rozwiązania istotnych problemów JST. Jest także ważnym
instrumentem podnoszącym sprawność zarządzania publicznego. Nie tylko porządkuje działania taktyczne i operacyjne, ale również może stanowić swojego
rodzaju biznesplan w razie konieczności ubiegania się o pozabudżetowe środki
finansowe13.
Dokument ten, przyjmowany w formie uchwały, stanowi podstawę do tworzenia innych dokumentów kształtujących rozwój lokalny, takich jak wieloletni
plan inwestycyjny, (WPI), wieloletni plan finansowy (WPF), budżet (tradycyjny,
zadaniowy, obywatelski). Przepis art. 166 ustawy o finansach publicznych wskazuje
na konieczność określenia w uchwale budżetowej nie tylko limitów wydatków
na okres danego roku budżetowego, ale również limity wydatków na realizację
wieloletnich programów inwestycyjnych. Dzięki temu budżet jednostki samorządu terytorialnego jest nie tylko planem finansowania zadań bieżących, ale także
instrumentem realizacji strategii i wieloletnich programów rozwoju.
Zawarte w strategii rozwoju gminy cele i zadania realizacyjne w dużym stopniu
związane są z inwestycjami. Wydatki inwestycyjne budżetu gminy nie mogą być
planowane w perspektyw roku budżetowego, ale powinny zakładać programowanie w dłuższej perspektywie czasowej, w ciągu kilku najbliższych lat. Wieloletni
plan inwestycyjny odgrywa istotną rolę w procesie planowania strategicznego
poprzez połączenie procesu budżetowego z procesem planistycznym. Stanowi
pomost między celami i zadaniami zawartymi w strategii rozwoju a rocznymi
budżetami jednostek samorządowych.
Wieloletni plan inwestycyjny sporządzany jest więc w celu realizacji założeń
strategii (w części dotyczącej inwestycji), porządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w wieloletnich cyklach, optymalizacji efektów wydatkowania
środków publicznych, uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego realizacji
Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 168.
E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie…, s. 227.
13
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A., Warszawa 2007, s.177.
11

12
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strategii inwestycyjnej jednostki samorządowej14. Zgodnie z przesłankami teorii
i regulacji prawnych jest corocznie aktualizowany, przez co tworzy podstawę do
tworzenie tzw. budżetu inwestycyjnego w poszczególnych latach. Władze samorządowe, ustalając okres opracowania planu, powinny uwzględniać prognozy
finansowe odnoszące się do kilku lat (okres 3–10 lat)15. Obowiązująca obecnie ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek tworzenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej, która ma charakter kroczący i obejmuje rok budżetowy i 3 kolejne lata.
Opracowanie i wdrożenie wieloletniego planu inwestycyjnego zapewnia
jednostce samorządowej oraz jej mieszkańcom szereg korzyści, m.in. pozwala
na zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, określenie priorytetów zadań
inwestycyjnych, koordynację budżetu inwestycyjnego z budżetem bieżącym,
znalezienie najefektywniejszego sposobu finansowania inwestycji w wieloletniej perspektywie, tworzenie źródeł informacji dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych o planowanych inwestycjach. Wieloletni plan inwestycyjny jest
doskonałym narzędziem systematyzowania procesu realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały zawarte w strategii rozwoju, gdyż umożliwia ich obiektywny
wybór i hierarchizację16.
Plan ten jest również ściśle związany z wieloletnim planowaniem finansowym,
ponieważ poszczególne zadania inwestycyjne muszą być powiązane ze źródłami
ich finansowania oraz optymalizacją wydatków inwestycyjnych. Głównym celem
wieloletniego planu finansowego jest zachowanie zdolności finansowania zadań
bieżących i wieloletnich przy jednoczesnym zachowaniu płynności budżetu, co
ilustruje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Podstawowe narzędzia planistyczne
Strategia JST

Wieloletni plan inwestycyjny

Wieloletni plan finansowy

Określa
długofalowe cele
i zadania JST
i jej najważniejsze
kierunki rozwoju

Przedstawia zamierzenia JST dotyczące inwestycji, jakie mają być
zrealizowane w ciągu kilku lata
i hierarchie ich wykonania

Opisuje dochody, wydatki
oraz wynik finansowy (deficyt
lub nadwyżkę finansową) JST
w okresie 3–10 lat

Źródło : Opracowanie własne

Wieloletni plan finansowy, jak i wieloletni plan inwestycyjny są narzędziami
zarządzania strategicznego i są ściśle związane z budżetem, który ma nie tylko
gwarantować realizację zadań bieżących, ale również średniookresową i długoA. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu …, s. 204.
H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką …, s. 86.
16
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu …, s. 204–205.
14
15
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okresową politykę rozwoju JST. Budżet stanowi zatem podstawę zarządzania
wieloletnim rozwojem, przekładając środki finansowe na realizację założeń,
celów i zadań zawartych w strategii rozwoju w perspektywie jednego roku17.
Wieloletni plan finansowy jest prognozą budżetu jednostki samorządu terytorialnego opisującą dochody, poziom wydatków oraz wynik budżetowy (w tym
deficyt budżetu), na okres przyjęty w prognozie. Powinien określać również
niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących (zapewniających realizację
zadań własnych), wolne środki brutto przeznaczone na inwestycje i obsługę
długu, wolne środki netto na realizację programów inwestycyjnych oraz górną
granicę możliwości zadłużenia JST18. Plan ten ma na celu zdefiniowanie zdolności
jednostki samorządowej do finansowania zadań bieżących, ale również rozwojowych. Jest podstawą sprawnego zarządzania umożliwiającą urzeczywistnienie
celów i zadań zawartych w strategii poprzez zapewnienie źródeł ich finansowania. Dokument ten winien zawierać przewidywania w zakresie kształtowania
się dochodów i wydatków, a także wolnych środków stanowiących o możliwościach rozwoju w perspektywie kilku lat. Rola tego planu jest niezwykle istotna,
ponieważ pozwala na odpowiedź na pytania dotyczące materialnych podstaw
funkcjonowania i rozwoju jednostki samorządowej.
Wieloletni plan finansowy jest łącznikiem między rocznymi budżetami
jednostki samorządu terytorialnego a strategią oraz wieloletnim planem
inwestycyjnym19 . Plan ten ma charakter kroczący, konieczna jest coroczna
aktualizacja i zawsze ten sam zasięg, np. 3–4 lata, co wynika z aktualnych
zapisów ustawy o finansach publicznych. Kolejny dokument rangi ustawowej
to budżet, którego projekt jest planem dotyczącym skali 1 roku. W budżecie
następuje przełożenia zamiarów długoterminowych na działania planowane
w okresie roku budżetowego. Planowanie budżetowe polegające na wykorzystaniu danych historycznych i zmiennych wynikających z analizy otoczenia to
podstawa racjonalnego gospodarowania, w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.
W szczególności dotyczy to wyboru metod osiągania celów, uzgadniania zamiarów z realnymi możliwościami oraz opracowywania planów operacyjnych
w postaci zadań i podzadań wyraz z miernikami ich realizacji i wskazaniem
osób odpowiedzialnych za ich realizacje, co odpowiada koncepcji budżetu
zadaniowego. Występujące relacje miedzy omówionymi powyżej dokumentami przedstawia rysunek nr 1.
M. Walczak, M. Kowalczyk, Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 84.
18
T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych
Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 91.
19
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu …, s. 203–204.
17
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Rys. nr 1

Źródło : Opracowanie własne
Źródło : Opracowanie własne
Instrumenty o charakterze ekonomiczno-finansowym dotyczące polityki budżetowej

o charakterze
ekonomiczno-finansowym dotyczące polityki
mająInstrumenty
charakter dochodowy
i wydatkowy.
budżetowej mają charakter dochodowy i wydatkowy.
Instrumenty dochodowe to przede wszystkim lokalna polityka fiskalna związana
Instrumenty dochodowe to przede wszystkim lokalna polityka fiskalna nanastawiona
na powiększanie
powiększanie puli
własnych
orazoraz
racjonalne
zarządzanie
majątkiem,
stawiona na
pulidochodów
dochodów
własnych
racjonalne
zarządzanietakie
majątkiem,
tj. takie jegoaby
wykorzystanie,
nie generował
niepotrzebnych
tj.
jego wykorzystanie,
nie generowałaby
niepotrzebnych
kosztów.
Oddziaływanie na
kosztów.
Oddziaływanie
na
poziom
dochodów
własnych
jest
szczególnie
istotneswoboda
poziom dochodów własnych jest szczególnie istotne z tego powodu, że występuje
z tego powodu, że występuje swoboda ich wykorzystania, są one niezależne
ich
wykorzystania,
one niezależne
od wpływ
sytuacji na
budżetu
państwa
oraz mają Na
wpływ na
od sytuacji
budżetusąpaństwa
oraz mają
zaciąganie
zobowiązań.
zaciąganie
Na podstawie
poziomu
dochodów
własnych
bieżących
wyliczany jest
podstawiezobowiązań.
poziomu dochodów
własnych
bieżących
wyliczany
jest
indywidualny
20
20
wskaźnik
zadłużenia
–
IWZ
.
indywidualny wskaźnik zadłużenia – IWZ .
Na poziomie gminy prowadzenie aktywnej polityki dochodowej związane
poziomie gminy
aktywnej polityki
dochodowej
związane jest z
jest z Na
korzystaniem
z tzw. prowadzenie
władztwa podatkowego,
poprzez
system stawek,
korzystaniem
władztwa
podatkowego,
poprzez lokalnych.
system stawek,
ulg, zwolnień
i umorzeń
ulg, zwolnieńz itzw.
umorzeń
w podatkach
i opłatach
W pozostałych
JST
zakres
tego
władztwa
nie
występuje.
Wszystkie
JST
mają
pewne
możliwości,
w podatkach i opłatach lokalnych. W pozostałych JST zakres tego władztwa nie występuje.
pośredniego oddziaływania, na bazę podatników podatku PIT i CIT 21, a wpływy
Wszystkie JST mają pewne możliwości, pośredniego oddziaływania, na bazę podatników
z tych podatków będą w wielu przypadkach uzależnione od uprzednio poniesio21
podatku
PIT i CITzwiązanych
, a wpływyz inwestycjami
z tych podatków
będą w wieluinfrastrukturalnym.
przypadkach uzależnione od
nych wydatków,
o charakterze
uprzednio
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S. Bogacki, A. Bulzak, Wieloletnie Prognozy Finansowe jako narzędzie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA 5(2/2012), s. 35–60.
infrastrukturalnym.
21
Zob. A. Gołębiowska ( red.). Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 r.,
Racjonalna
polityka
budżetowa
w zakresie
wydatków związaną jest z realizacją
Powszechne
Wydawnictwo
Prawnicze,
Warszawa
2015, s.81–89.
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Racjonalna polityka budżetowa w zakresie wydatków związaną jest z realizacją programów inwestycyjnym. Ich szczególne znaczenie zostało omówione
wcześniej. W odniesieniu do budżetu konkretnego roku polityka ta powinna
być nastawiona na realizację przyjętych strategii i znaleźć odzwierciedlenie
w formule budżetu zadaniowego, którego istotą jest, jak podkreśla T. Lubińska,
wprowadzenie systemu zarządzania środkami publicznymi poprzez odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane cele, na rzecz osiągania określonych
rezultatów, mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników. Budżet
zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji
określonych celów oraz za pomocą mierników ukazuje, w jakim stopniu zostały
one wykonane22. Mierniki wykorzystywane na potrzeby budżetu zadaniowego
powinny posiadać następujące cechy:
1. być adekwatne w stosunku do zadania/podzadania, tj. muszą odzwierciedlać podstawowy cel, któremu realizacja zadania będzie służyć;
2. być akceptowalne przez jednostki realizujące dane zadanie;
3. być wiarygodne, czyli opierające się na wiarygodnych źródłach danych,
ale także łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej
znajomości tematu;
4. być łatwe do monitorowania; proces pozyskiwania danych powinien być
ponadto racjonalny kosztowo (zbieranie danych nie może być droższe niż
realizacja samego zadania lub stanowić istotną cześć jego kosztów);
5. być odporne na manipulację;
6. być spójne z miernikami określonymi dla innych poziomów klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym;
7. być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;
8. mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma wpływ;
9. być dobrane w taki sposób, aby ich wartości mogły być uzyskane jak najszybciej po upływie okresu sprawozdawczego23.
Zasadniczy problem, jaki występuje w zakresie mierników, to ich właściwe
dobranie, co dotyczy ich prawidłowego sformułowania, a także liczby mierników,
które można użyć do oceny realizowanego zadania i rozliczenia pracownika z konkretnego działania. Dość ważnym elementem realizacji wytyczonych celów jest
ewaluacja, która obejmuje rejestrację dokonanych zmian, ocenę efektywności
T. Lubińska, Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja w wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 26.
23
Por. T. Lubińska, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy
w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 99–112, J. Sikorski, Budżet zadaniowy w Polsce,
Wydawnictwo Sigma, Suwałki 2011, s. 36–46.
22
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(czy osiąga się założenia w zakresie skuteczności i wydajności) i wnioski. Jest ona
kluczowym i często zaniedbywanym elementem programu. Aby ten element programu działał skutecznie, konieczne jest wprowadzenie miar obiektywizujących
oceny. Tylko konsekwentnie realizowany program, powtarzany co roku, prowadzi do stopniowej poprawy efektywności wykorzystania środków finansowych
w ramach polityki budżetowej w myśl wspomnianych wcześniej zasad: maximum
efektów przy założonym poziomie nakładów lub minimum nakładów, a maximum
efektu. Realizacja tak pojmowanego celu odnosi się do wszelkich wydatków,
ale szczególne znaczenie ma w odniesieniu do infrastruktury technicznej, bez
której nie jest możliwe stymulowanie rozwoju JST i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Potrzeba jest taka infrastruktura, która umożliwia dostęp do
szybkiej i rzetelnej informacji/ komunikacji.
Na znaczenie infrastruktury, jako narzędzia, które kształtuje relacje między
władzą a obywatelem, zwracają uwagę przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, pisząc o społeczeństwie obywatelskim, aktywnie uczestniczącym we
współrządzeniu. H. Izdebski w swoich opracowaniach podkreśla, że „Administracja publiczna ujmowana w kategoriach governance nie jest po prostu sługą
władzy publicznej ani też szczególnym podmiotem rynkowym, lecz stanowi
ona część składową życia społeczeństwa, uczestniczącą w rozwiązywaniu
problemów zbiorowych przy udziale zainteresowanych jednostek i grup”24.
W takim ujęciu jest to koncepcja „demokracji partnerskiej, „demokracji interaktywnej” nastawionej na poszukiwanie konsensusu społecznego. Istotnym
składnikiem good governance jest zapewnienie dostępu do publicznej informacji, co związane jest z wprowadzeniem nowych technologii do procesu zarządzania JST. Te nowe technologie (IT) mają służyć obywatelom i administracji
samorządowej i polegają na stworzeniu systemu (sieci) kanałów przepływu
informacji między władzą lokalną a mieszkańcami. Jest to podstawa do realizacji państwa obywatelskiego, służy też nawiązaniu współpracy ze światem
biznesu, realizacji koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które
w Polsce nie jest w praktyce wykorzystywane. Bez stworzenia zaplecza infrastrukturalnego w postaci inwestycji publicznych nie jest to możliwe. Pamiętać
trzeba jednak, że tego typu inwestycje są kosztowne i długoterminowe. Muszą
zatem być uwzględnione w planowaniu wieloletnim z określeniem harmonogramu realizacji, wielością potrzebnych środków finansowych w poszczególnych
etapach ich realizacji oraz źródeł ich pozyskania. Wykorzystanie wszelkich
instrumentów omówionych powyżej w dużej mierze zależy od ludzi/pracowH. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 01/2007,
Scholar, s. 17.
24
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ników administracji samorządowej i poczucia ich odpowiedzialności za efekty
dotyczące wydatkowanych środków pieniężnych.
Polityka personalna w sektorze publicznym powinna być nastawiona na kreowanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Jak pisze R. Piwowarski,
„odpowiedzialność – rozumiana jako zbiór procedur (dotyczących wyników),
dzięki którym posiadający i wykorzystujący władzę pozostają pod nadzorem
obywateli, to jeden z podstawowych czynników wpływających na jakość rządzenia (zarządzania) sektorem publicznym w demokratycznych państwach”25.
Odpowiedzialność rozpatrywać można w trzech wymiarach jako:
1. kontrola nadużyć i złego zarządzania przez władzę lokalną;
2. pewności właściwego używania zasobów publicznych oraz przestrzeganie
prawa i zasad przez służby publiczne;
3. promowanie uczenia się oraz zachęcanie do ciągłej poprawy sposobu
sprawowania władzy i zarządzania w sektorze publicznym26.
Działania podejmowane na rzecz poprawy odpowiedzialności to jedna
z głównych sił wpływająca na zwiększenie efektywności polityki budżetowej
JST. Sedno spraw związanych z kwestią odpowiedzialności sprowadza się do
wyraźnego wydzielenia obszarów odpowiedzialności i współodpowiedzialności. Zmniejszenie obszarów wzajemnej współodpowiedzialności jest istotne
dla zwiększenia przejrzystości i rozliczeń z zakresu przypisanych obowiązków
poszczególnym pracownikom administracji samorządowej. Generalnie należy
określić: kto odpowiada, za co, komu, w jakim zakresie, w jaki sposób będzie oceniany i za jakie wyniki. Tak skonstruowany system obszarów odpowiedzialności
wspomaga proces zarządzania, zwiększa przejrzystość prowadzonej polityki na
poziomie lokalnym w różnych jej przekrojach. Może też być istotnym czynnikiem
motywującym pracowników do lepszej, efektywniej pracy, co z pewnością przyczyni się do lepszej realizacji polityki budżetowej nastawionej, na wspomnianą
we wstępie, poprawę jakości życia mieszkańców.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych powyżej rozważań można stwierdzić, że
o ile cel racjonalnej polityki budżetowej jest jasny, o tyle jej konkrety model, procedury i stosowane narzędzia/ instrumenty należy dostosowywać do istniejących
25
R. Piwowarski, Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego, jako narzędzia
przejrzystej polityki fiskalnej, Studia Ekonomiczne nr 3 (LXX), 2011, s. 266.
26
Tamże, s. 267.
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w JST i jej otoczeniu, uwarunkowań, co wyraźnie jest podkreślane na gruncie
teorii i praktyki zarządzania publicznego. W zakresie doboru właściwych instrumentów uwzględniać należy wiele czynników, natury prawnej, instytucjonalnej,
personalnej, oraz zmienne wynikające z otoczenia: gospodarczego, społecznego,
kulturowego i politycznego w dialogu ze społeczeństwem. Pozytywne efekty
racjonalnej polityki budżetowej to:
•• Lepsze równoważenie dostaw w stosunku do potrzeb w zakresie dostarczania dóbr publicznych;
•• Dobra i usługi publiczne lepszej jakości po niższej cenie;
•• Rozwój przedsiębiorczości – korzystne warunki dla inwestorów;
•• Absorpcja innowacyjności;
•• Wykorzystanie regionalnego/lokalnego kapitału społecznego.
Zła i nieprzemyślana polityka budżetowa działa z kolei hamująco na rozwój lokalny i jest wyrazem marnotrawstwa środków publicznych. Jej konsekwencje to:
•• Pogarszanie warunków życia mieszkańców;
•• Zahamowanie rozwoju lokalnego;
•• Konflikty polityczne i społeczne (tendencje separatystyczne).
W końcowych wnioskach dotyczących racjonalnej polityki budżetowej
chcę podkreślić, że jeśli cele działań i wydatków nie są wyraźnie określone,
to nie warto podejmować działań i wydawać pieniędzy. Jeśli nie określono
osoby/osób odpowiedzialnych za osiągniecie danego celu, szansa na sukces jest mała. Jeśli nie przygotuje się realistycznego, kompletnego planu
(strategii WPI), kosztorysu (WPF) i harmonogramu działań oraz nie otrzyma
prawa do decydowania o wydatkach, nie warto wydawać pieniędzy. Ponadto
jeśli pracownicy samorządowi nie znają i nie rozumieją zasad racjonalnego
działania, to tylko gruntowe szkolenie i wymiana części personelu może poprawić skuteczność działania. Racjonalność w istotny sposób poprawić może
wzrost przewidywalności działań dotyczących alokacji środków publicznych
i ograniczenie nieodpowiedzialności zachowań polityków i pracowników
sektora publicznego. W tym zakresie główną rolę odgrywają normy, procedury i wskaźniki nastawione na realizację celów wynikających z przyjętych
koncepcji rozwojowych oraz odpowiedzialność pracowników za powierzone
im środki publiczne.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są przesłanki racjonalnej
polityki budżetowej nastawionej na stymulowanie rozwoju lokalnego w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o wskazanie, że
polityka budżetowa odnosząca się do skali jednego roku powinna bazować na
planowaniu perspektywicznym (strategicznym), wieloletniej prognozie finansowej, dostępie do nowoczesnych kanałów informacji i odpowiedzialności osób
realizujących zadania JST oparte na środkach publicznych. Tak prowadzona polityka budżetowa powinna bazować  na kulturze zarządzania, która koncentruje
się na obywatelu.
Słowa kluczowe: racjonalność, polityka budżetowa, planowanie wieloletnie,
budżet, odpowiedzialność.

Summary
Reasons for budget rational policy in local government in local government units.
The article is an attempt to answer the question what are the prerequisites
rational fiscal policies aimed at stimulating local development in accordance
with the principles of sustainable development. In particular, indicate that fiscal
policy relating to the scale of one year should be based on a planning perspective
(strategic), long-term financial forecast, access to modern channels of information and responsibility of carrying out the tasks of local government units on
the basis of public funds. So run, fiscal policy should be based on a management
culture that focuses on the citizen.
Keywords : rationality, fiscal policy, long-term planning, budget, responsibility.
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Dr Robert Zajdler1

Rozdział XI.
Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego w jednostkach
samorządu terytorialnego.
Stan aktualny i wyzwania na przyszłość
1. Wstęp
Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego jest obowiązkiem władz
publicznych, który realizowany jest przez różne szczeble administracji państwowej, tak rządowej, jak i samorządowej. Różny jest zakres materialny uprawnień
poszczególnych organów administracji publicznej, jak również cel podejmowanych przez nie działań w tym obszarze. Celem tego artykułu jest wskazanie
tych obszarów merytorycznych, w których zadania w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego.
Identyfikacja tych obszarów pozwoli na analizę, na ile ich zakres jest właściwie ukształtowany i właściwie realizowany. Poza zakresem tego artykułu
jest jednak szczegółowa analiza faktycznych zachowań jednostek samorządu
terytorialnego w aspekcie wypełniania zadań dotyczących bezpieczeństwa
energetycznego.
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2. Istota bezpieczeństwa energetycznego
Istnieje wiele definicji bezpieczeństwa energetycznego1. Celem tego artykułu
nie jest jednak ich analiza, jednakże zwrócenie uwagi na pewne elementy wspólne
kluczowe dla wskazania miejsca jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
zadań w tym zakresie. Zasadniczo rozróżnia się dwa terminy, tj. bezpieczeństwo
energetyczne i bezpieczeństwo dostaw.
Przepis art. 3 pkt. 16 i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne2,
dalej również „ustawa PE”, przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie stan
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony,
przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. W przepisie tym wskazuje się na
różne okresy oceny istnienia stanu bezpieczeństwa (perspektywa krótko- i długoterminowa), jak również na dodatkowe przesłanki istnienia stanu bezpieczeństwa, tj. techniczne możliwości, ekonomicznie uzasadniona cena czy realizacja
dodatkowych wymagań – ochrona środowiska. Odmienne podejście, aczkolwiek
zbliżone, jeśli chodzi o cel, ma definicja np. Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).
Zgodnie z nią bezpieczeństwo energetyczne to po prostu nieprzerywana dostępność źródeł energii po przystępnej cenie. Tak zdefiniowane bezpieczeństwo
oceniane jest w dwóch cezurach czasowych, tj. długoterminowej i krótkoterminowej. W aspekcie długoterminowym bezpieczeństwo energetyczne odnosi się
głównie do takiego okresu inwestycji, który zapewnia dostawy energii w zgodzie
z potrzebami wynikającymi z rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska.
W aspekcie krótkoterminowym bezpieczeństwo energetyczne skupia się na
zdolności systemów energetycznych do reagowania na nagłe zmiany w podaży
i popycie na rynku. Na koniec dnia obie definicje realizują podobne cele, jednakże
definicja IEA w bardziej precyzyjny sposób pokazuje zadania, jakie administracja
publiczna powinna podejmować w celu realizacji bezpieczeństwa. W aspekcie
długoterminowym chodzi przede wszystkim o zapewnienie, aby inwestycje
podejmowane w sektorze energii, zarówno na szczeblu państwowym, jak i wojewódzkim, powiatowym i gminnym, zapewniały niezbędne dostawy energii. Rolą
poszczególnych szczebli władzy publicznej jest zatem zdiagnozowanie potrzeb
krajowych, regionalnych i lokalnych i podjęcie działań w kierunku zapewnienia
Por. M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymiar teoretyczny i praktyczny,
Warszawa 2014, s. 25 i n.; M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego
w UE, Warszawa 2010, s. 17 i n.; J. Gryz, Bezpieczeństwo energetyczne, elementy koncepcji
działań, [w:] S. Gędek, M. Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii
UE, Warszawa 2015, s. 19–34.
2
Tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059.
1

166

ich realizacji. W tym zakresie niekiedy niezbędne jest współdziałanie. Powyższe
oznacza zatem przede wszystkim obowiązek długoterminowego planowania
potrzeb i stwarzania warunków ich realizacji. W aspekcie krótkoterminowym
definicja IEA wskazuje na stworzeniu takich mechanizmów, aby możliwe było
zapobieżenie nagłym, nieprzewidzianym zdarzeniom, wpływającym na ograniczoną dostępność paliw lub energii. W tym zakresie współpraca pomiędzy
administracją rządową i samorządową oraz właściwymi przedsiębiorstwami
energetycznymi sprowadza się do tworzenia wspólnych mechanizmów reagowania kryzysowego. Reasumując, zadania, jakie wynikają z powyższych definicji
bezpieczeństwa energetycznego, zakładają one po stronie jednostek samorządu
terytorialnego obowiązek planistyczny oraz obowiązek współdziałania w zakresie reagowania kryzysowego.
Bezpieczeństwo energetyczne jest czymś odmiennym od bezpieczeństwa
dostaw. To ostatnie pojęcie – zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 r. –
definiowane jest jako zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie
gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po cenach akceptowanych przez
gospodarkę i społeczeństwo, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych
zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków
dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. Ustawa PE nie definiuje pojęcia
bezpieczeństwa dostaw, wskazując jednakże w przepisie art. 3 ust. 16 a ustawy
PE na węższe znaczeniowo pojęcie, tj. bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Przez to ostatnie rozumie zdolność systemu elektroenergetycznego do
zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Definicja zawarta
w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. stawia na aspekt zapewnienia dostaw
surowców energetycznych na potrzeby kraju. Pomija aspekt bezpieczeństwa
dostaw wewnątrz kraju, który realizowany jest poprzez zapewnienie odporności
systemów energetycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw istniejącymi na terenie kraju możliwościami. Pewnym odniesieniem tutaj jest jedynie
konieczność brania pod uwagę dostępnych w kraju surowców energetycznych.
Odmiennie do tej kwestii podchodzi OECD, gdzie zgodnie z jej definicją bezpieczeństwo dostaw to odporność systemów energetycznych na wyjątkowe i nieprzewidywalne zdarzenia, które zagrażają fizycznej integralności przepływów
energii albo które prowadzą do ciągłych wzrostów cen energii niezależnie od
fundamentów ekonomicznych. Powyższa definicja odnosi się zatem do pewnego
skutku, wynikającego z braku dostaw energii, tj. oderwanie jej cen od fundamentów ekonomicznych oraz niestabilności systemów zapewniających jej dostawy.
Powyższa definicja OECD również w bardziej wyrazisty sposób pokazuje rolę
różnych szczebli administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.
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Istotne znaczenie z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego ma
tutaj przede wszystkim diagnoza i wykorzystanie tych źródeł energii oraz tych
paliw, które są dostępne na jej obszarze lub w niedalekiej odległości, niezależnie
od występujących granic państwowych. Gminy graniczące z innymi państwami
mogą bowiem gwarantować dostawy poprzez współdziałanie na poziomie
samorządowym. Elementem wspólnym definicji bezpieczeństwa energetycznego
i bezpieczeństwa dostaw z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego
jest aspekt reagowania kryzysowego, ten jednak pozostawiam poza zakresem
dalszej pracy.

3. Znaczenie działań planistycznych
jednostek samorządu terytorialnego
Polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego realizowana jest przez
władze publiczne poprzez zarówno działania właścicielskie, jak i imperium państwa. Działania właścicielskie sprowadzają się do nakładania na określone podmioty zadań – często nierentownych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego. Odrębną metodą realizacji tego celu są określone uregulowania
prawne nakazujące wykonywanie wskazanych obowiązków przez podmioty
jako element realizacji władczych uprawnień państwa. Zadania te są określone
w stosownych regulacja prawa krajowego. W tym drugim zakresie mieszczą się
obowiązki jednostek samorządu terytorialnego dotyczące planowania i zarządzania określonymi zadaniami na ich obszarze.
Zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej3 rolą ministra do spraw energii jest tworzenie polityki energetycznej państwa, jak również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
kraju, które obejmuje bezpieczeństwo dostaw energii oraz właściwy rozwój
infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych,
z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. Powyższe zadania nie są jednak realizowane samodzielnie,
ale wymagają współdziałania, w tym opierając się na strukturach terenowych
administracji rządowej (wojewoda) oraz przy współudziale jednostek samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z art. 12 ustawy PE zadania ministra właściwego do spraw energii
w zakresie polityki energetycznej obejmują m.in. współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji systemów
3
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zaopatrzenia w paliwa i energię. Tworzenie zatem powyższego dokumentu
planistycznego i jego późniejsza realizacja wymaga uwzględnienia uwarunkowań wynikających z potrzeb poszczególnych gmin, powiatów i województw,
co wynika również z art. 17–20 ustawy PE. Wątpliwości może budzić udział wojewody w tym procesie. Istnienie ustawowo określonego współdziałania w tym
obszarze pomiędzy wojewodą a ministrem do spraw energii wydaje się wynikać
z uwarunkowań historycznych.
Pierwotna wersja ustawy PE weszła w życie przed reformą ustrojową państwa
związaną z powstaniem jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 24
lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa4 , zatem pierwotnym
zadaniem wojewody było uwzględnianie uwarunkowań wynikających z potrzeb
i możliwości poszczególnych obszarów państwa w tworzeniu tego dokumentu,
a zatem w realizacji bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wprowadzenie
powyższej reformy przeniosło te zadania wojewody na samorząd województwa,
ograniczając od strony merytorycznej rolę tego pierwszego organu. Pozostawiono co prawda rolę koordynacyjną wojewody, gdyż zgodnie z art. 17 ustawy
PE wojewoda koordynuje planowanie zaopatrzenia w ciepło na obszarze województwa i nadzoruje zgodność planów zaopatrzenia w ciepło z polityką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami, ale dotyczy ona jednego
z obszarów polityki energetycznej i to obszaru o znaczeniu regionalnym, jakim
jest zaopatrywanie w ciepło. Takie obszary jak zaopatrywanie w paliwa gazowe,
energię elektryczną czy produkty ropopochodne oraz działania na rzecz efektywności energetycznej są poza obszarem jego merytorycznego zainteresowania,
wynikającego z powyższego podziału zadań. Na tym tle rodzi się pytanie, na ile
pozostawienie tego zapisu w obecnym kształcie nie jest pewnego rodzaju superfluum ustawowym, które powinno się wyeliminować z porządku prawnego.
Zmianie uległa tym samym rola samorządu województwa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa5 . W art. 14 ustawy o samorządzie województwa co prawda nie przewidziano dla samorządu województwa
żadnych zadań z zakresu energetyki, z wyjątkiem zadań z zakresu zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, które może być interpretowane jako obejmujące
również bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw. Jednakże
wykaz zadań wymieniony w art. 14 tej ustawy ma charakter przykładowy, dając
możliwość wskazywania innych zadań w odrębnych ustawach. Spójne z tym
zakresem zadań jest brzmienie art. 17 ustawy PE, zgodnie z którym samorząd
4
5

Dz. U. Nr 106, poz. 668.
Tj. z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 486).

169

województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na
obszarze województwa poprzez opiniowanie projektu założeń w zakresie wynikającym z konieczności koordynacji współpracy z innymi gminami oraz co do
ich zgodności z polityką energetyczną państwa.
Wskazane w tym przepisie opiniowanie, jako forma współdziałania, co prawda
jest najsłabszą tego rodzaju formą interakcji pomiędzy organami administracji
publicznej i niedającą podstaw do władczego kreowania planów będących przedmiotem opiniowania, jednakże dającą możliwość wskazywania na określone
rozwiązania mające znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
zarówno jako elementu współpracy pomiędzy gminami, jak i zapewniających
zgodności planów gmin z polityką energetyczną państwa. Pomimo różnic doktrynalnych w ocenie tego rodzaju wpływu samorządu województwa na gminy6
bezpieczeństwo publiczne przez samorząd województwa powinno być interpretowane jako możliwość inicjowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
energetyczne na terenie województwa oraz wskazywanie gminom na konieczność koordynacji własnych planów, a tym samym również działań w szerszym
kontekście terytorialnym, tj. w ramach województwa i innych – w jakimś stopniu
współzależnych – gmin. To, czego wydaje się brakować w powyższych rozwiązaniach prawnych, to spojrzenie na obszar terytorialny województwa jako możliwy
do stworzenia ram prawnych i możliwości rynkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Samorząd województwa powinien być inspiratorem
rozwiązań, które zapewnić mogą bezpieczeństwo energetyczne całego obszaru
województwa poprzez inwestycje i współdziałanie na obszarze regionalnym.
Kluczowa rola obecnie – jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego –
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego pozostawiona została przez ustawodawcę gminom. Zgodnie z art. 18 ustawy PE do zadań własnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Zadanie to realizowane jest, po pierwsze, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Po drugie, w zgodzie z odpowiednim programem ochrony
powietrza, wynikającym z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska7. Powyższe rozwiązanie jest lex specialis w stosunku do art. 7 ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym8, gdzie wskazano, że
M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 922.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.
8
Tj. z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
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zadaniem własnym gminy jest zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz.
Zgodnie z tym przepisem zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej nie oznacza obowiązku po stronie gminy do zaopatrzenia wspólnoty samorządowej w paliwa i energię. Powyższe przepisy precyzują sposób realizacji
zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia wspólnoty mającego postać
planowania i organizacji tego zaopatrzenia, tj. opracowania projektu założeń
do planu zaopatrzenia, podanie go do publicznego wglądu celem zgłaszania
przez zainteresowane zaopatrzeniem osoby i jednostki organizacyjne – uwag
i zastrzeżeń, a następnie rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia.
Tak uchwalone założenia do planu zaopatrzenia są konfrontowane z planami
przedsiębiorstw energetycznych. Dopiero wówczas, gdy plany przedsiębiorstw
energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, zarząd gminy opracowuje
projekt planu zaopatrzenia, który powinien m.in. zawierać: propozycje o zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, harmonogram realizacji zadań oraz przewidywane
koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć i źródła ich finansowania. Ten
plan uchwala rada gminy9. Unormowanie to wskazuje, iż zaopatrzenie wspólnoty w paliwa i energię jest zadaniem własnym gminy, ale nie ma ono charakteru
obowiązkowego w tym sensie, że nie nakłada na gminę obowiązku dostarczenia
tych paliw lub energii. Gmina zobowiązana jest jednak do stworzenia ram prognostycznych takiego zaopatrzenia i zapewnienia współdziałania z właściwymi
przedsiębiorstwami energetycznymi w celu doprowadzenia do stanu bezpieczeństwa energetycznego na jej obszarze. Powyższe oznacza, iż kluczowe z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego gminy jest długofalowe planowanie.
Zgodnie z art. 19 ustawy PE zarządzający gminą (wójt, burmistrz, prezydent
miasta) opracowują projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na okres co najmniej 15 lat. Plan ten powinien być
aktualizowany co 3 lata. Oznacza to obowiązek regularnego monitorowania stanu
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw w tych
obszarach (ciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe) oraz tworzenie ram prawnych dla zapewnienia realizacji tego celu. Znaczenie mają również szczegółowe
wymagania co do zawartości takiego planu określone w art. 19 ust. 3 ustawy PE.
Powinien on uwzględniać aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na paliwa
i energię, określać przedsięwzięcia racjonalizujące ich wykorzystanie na terenie
gminy, definiować możliwości racjonalnego wykorzystania lokalnych zasobów
paliw i energii, w tym ze źródeł odnawialnych, z kogeneracji oraz powstałych
9

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lutego 2002 r. (sygn. akt: I CKN 1002/99).
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w wyniku zagospodarowania ciepła odpadowego ze znajdujących się na jej terenie instalacji przemysłowych, jak również określać możliwości współpracy
z innymi gminami i ich zakres.
Powyższy zakres analizy prognostycznej gminy oznacza szeroki zakres
autonomii, jaką ustawodawca obdarzył gminy. Plan jest racjonalną diagnozą
stanu gminy i perspektyw jej rozwoju. Co istotne, daje autonomię w wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego na poziomie lokalnym. To bezpieczeństwo może być również
osiągane wspólnie przez gminy, poprzez nałożenie na nie obowiązku weryfikacji,
czy możliwa i zasadna jest współpraca między nimi. Przepisy PE nie zawierają
sankcji dla władz gmin za brak planów założeń lub brak ich aktualizacji. W doktrynie przyjmuje się, że podmioty, które mają interes prawny w sporządzeniu lub
aktualizacji projektów założeń, w sytuacji niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku, mogą – po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia
– złożyć skargę do sądu administracyjnego, tzw. skarga na bezczynność.
Ten dokument planistyczny gminy jest również skierowany do przedsiębiorstw
energetycznych i potencjalnych inwestorów. Definiuje on w istocie potencjał
popytowy gminy. Tym samym stanowić powinien drogowskaz w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w paliwa i energię,
wraz z ich uzasadnieniem ekonomicznym. Dla inwestorów zapewniać powinien
minimalizację kosztów ponoszonych na powyższe działania inwestycyjne, co
ma znaczenie dla ich skutków lokalnych. Przeszacowane nakłady inwestycyjne wiązać się mogą z koniecznością ich ponoszenia przez mieszkańców gminy
i zlokalizowane tam przedsiębiorstwa w formie opłat i cen za korzystanie z tych
towarów i usług. Tym samym w interesie gmin powinno być takie określenie potrzeb inwestycyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne za racjonalną
ekonomicznie cenę. Kluczowa w tym zakresie jest również rola mieszkańców
gminy. Gmina zobowiązana jest do poddania planu zaopatrzenia konsultacjom,
w wyniku których mieszkańcy mogą wyrazić swoje oczekiwania co do sposobu
zaspokojenia ich potrzeb.
Potrzeby te mogą być zaspokajane w różny sposób, w tym poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji, współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi umożliwiającej wykorzystanie, jak również podejmowania działań służących poprawie efektywności
energetycznej. Te kwestie wydają się szczególnie istotne. W mojej ocenie brak jest
obecnie otwartego dialogu w szeregu przypadkach inwestycji energetycznych
realizowanych na terenie gmin (instalacje odnawialnych źródeł energii, np. farmy
wiatrowe czy odkrywkowe wydobywanie węgla). Powoduje to napięcia społeczne, które przekładają się na projekty zmian przepisów prawa obowiązującego
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dotyczących np. odległości farm wiatrowych od zabudowań ludzkich. Powyższe
oznacza, iż rolą gminy nie jest wyłącznie planowanie rozumiane jako tworzenie
dokumentu planistycznego, ale również aktywna rola w zakresie inicjowania
takich działań na jej obszarze, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne,
we współpracy z przedsiębiorstwami oraz mieszkańcami.

4. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę istotę bezpieczeństwa energetycznego, która sprowadza
się, po pierwsze, do przewidywania długoterminowych trendów w zakresie
zapotrzebowania na paliwa i energię oraz podejmowania działań w kierunku
zapewnienia takich działań, które w sposób stabilny zaspokoją te potrzeby, po
drugie, do tworzenia mechanizmów reagowania kryzysowego, zadania jednostek
samorządu terytorialnego wykraczają poza bycie biorcą rozwiązań tworzonych
na szczeblu centralnym. Tworzenie własnych planów zaopatrzenia przez gminy
jest narzędziem do aktywnego kreowania własnej polityki energetycznej na ich
obszarze. Wraz z większym rozwojem generacji rozproszonej energii, w tym
odnawialnymi źródłami energii, dostępnością paliw w ramach zdywersyfikowanych kanałów dostaw czy też metodami efektywnego zarządzania popytem,
znaczenia nabierają lokalne i regionalne strategie w tym obszarze. Zwiększa
to znaczenie planów strategicznych tworzonych przez gminy i dbałości o ich
praktyczne znaczenie. Zwiększa to również rolę mieszkańców gmin w procesie
tworzenia strategii, która znajdzie odniesienie w tych planach. Postulowane
jest zatem zwiększanie działań gmin w zakresie tworzenia strategicznych rozwiązań w tym obszarze, a w zakresie samorządu województwa do tworzenia
ram prawnych i faktycznych do łączenia potencjału gmin w ramach szerszych
regionalnych inicjatyw.
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Streszczenie
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są obok administracji rządowej
do podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Obejmują one przede wszystkim działania planistyczne dotyczące zapewnienia
dostaw paliw i energii w perspektywie krótko- i długoterminowej. Tworzenie w tym
zakresie planów zaopatrzenia w paliwa i energię przez gminy jest narzędziem do
aktywnego kreowania polityki energetycznej na obszarze ich działania. Zwiększa się
rolę mieszkańców gmin oraz przedsiębiorstw energetycznych w procesie tworzenia
strategii, która znajdzie odniesienie w tych planach. Postulowane jest zatem zwiększanie działań gmin w zakresie tworzenia strategicznych rozwiązań w tym obszarze,
a w zakresie samorządu województwa do tworzenia ram prawnych i faktycznych do
łączenia potencjału gmin w ramach szerszych regionalnych inicjatyw.
Słowa kluczowe: energia, paliwa, plany zaopatrzenia, gmina, jednostki samorządu terytorialnego.

Summary
The role of local governments in energy security.
state of play and proposal for the future
Apart of the central government, local governments are also required to take
action in the field of energy security. These actions consist mainly of strategic
planning activities for the provision of fuel and energy supplies in the short
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and long term perspective. Drafting the plans of supply of fuels and energy by
municipalities is a tool to actively create energy policy in their territory. This
increases the role of inhabitants of local communities and energy companies
active there in strategic planning. I assume that the role of local governments
should increase in developing strategic solutions. Provincial government should
create a legal and market framework for pooling municipalities within the wider
regional initiatives .
Key words: energy, fuels, supply planning, local community, local governments.
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Dr Marek Woch

Rozdział XII.
Podstawowa opieka zdrowotna
jako filar funkcjonowania
organów jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce*
1. Wprowadzenie – rola organów jednostek samorządu
terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola, odpowiedzialność i potencjalny
wpływ organów jednostek samorządu terytorialnego na jeden ze składowych
elementów systemu ochrony zdrowia1, jakim jest podstawowa opieka zdrowotna
Dr Marek Woch – Centrum Społecznej Demokracji.
*
Zagadnienie poruszyłem w czasie trwania konferencji: „25 lat samorządu terytorialnego
w Polsce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy”. Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 19-20/06.2015. Jak również zasygnalizowałem [w:] M. Woch, Podstawowa opieka zdrowotna jako filar funkcjonowania organów jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] ,,Studia prawnicze i administracyjne”, (red.) J. Kostrubiec,
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, s. 101–113.
1
 Por. E. Suchoń, System ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, (red.) K. Jarosiński, SGH Monografie i Opracowania 594, Warszawa 2013, s. 157–178;
Zob. także: Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., sygn. akt (K 18/00), OTK – A 2001, nr 8, poz. 256, gdzie
TK stwierdził, iż ,,pojęcie «władzy publicznej» w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje
wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy
podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu
władzy publicznej mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile
wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez
organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich
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lub odwrotne zależności pomiędzy poszczególnymi placówkami medycznymi a organami samorządowymi, należy wskazać, że występują dylematy terminologiczne
dotyczące pojęć związanych ze zdrowiem i chorobą2 w kontekście systemowych
rozwiązań dotyczących zapewnienia opieki zdrowotnej. Funkcjonują w użyciu
terminy ustawowe, doktrynalne czy obiegowe: „ochrona zdrowia”, „zdrowie publiczne”, „służba zdrowia”, „świadczenia zdrowotne”, „opieka zdrowotna”3, czy
w ostatnich latach terminy związane z gospodarką rynkową: ,,świadczeniodawca”,
,,świadczeniobiorca”, zamiast lekarza i pacjenta4. Kategoria prawna5 obejmująca
świadczenia udzielane przez różne podmioty zarówno publiczne, jak niepubliczne,
a także inne dziedziny życia człowieka regulujące zagadnienia związane z medycyną, powinna się odnosić do pojęcia ,,system ochrony zdrowia”6. Określenie tego
form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują
bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie
zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym
może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej”.
2
Por. A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować,
(tłum.) H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa 2005, s. 21 i n.
3
M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia, [w:] Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001, s. 9 i n.; C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy
zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków 2001, s. 13 i n., gdzie wskazano, iż ,,w analizach dotyczących
zdrowia używanie pojęcia ,,system zdrowotny” (system ochrony zdrowia, system opieki zdrowotnej
i podobne) ma utrwaloną tradycję, jest wręcz jednym z najczęściej stosowanych terminów”.
4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, (dalej: u.ś.o.z., t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
5
M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Zakamycze 2004, s. 9, gdzie Autor
podkreśla znaczenie wypracowywania pojęć prawnych, które pozwalają na uporządkowywanie
stanów faktycznych; Por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002,
s. 14. Autor podkreśla, że ,,adekwatność nadanego i odebranego komunikatu zależy od tego, czy
uczestnicy procesu komunikacyjnego posiadają te same kompetencje językowe, przejawiające się
w dysponowaniu tym samym językiem (jego siatką terminologiczną i pojęciową, a zatem i regułami
rozumienia); A. Gołębiowska, (red.) Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne
i społeczne, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015.
6
Por. M. Piotrowicz, D. Cianciara, M.J. Wysocki, Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu –
karta z Tallina, ,,Przegląd Epidemiologiczny”, 2009, t. 63, nr 2, s. 321–324, gdzie wskazano, iż systemy
zdrowotne poszczególnych krajów są zróżnicowane, w zależności od regionu oraz politycznego,
ekonomicznego i historycznego kontekstu, w którym rozwijają się i działają. Niezależnie od powyższych uwarunkowań funkcje systemów zdrowotnych w różnych krajach są podobne. Wszystkie
systemy zdrowotne spełniają następujące zadania: dostarczanie świadczeń zdrowotnych, finansowanie, tworzenie zasobów, gospodarowanie/zarządzanie.
Ponadto Dariusz Reśko podczas referatu, pt. ,,Gminy uzdrowiskowe w obliczu zmian otoczenia
prawno-ustrojowego” w trakcie trwania konferencji „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce –
jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy”. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis
University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 19–20/06.2015 słusznie wskazał, że w ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych, (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) w przepisie art. 4 ust. 1 wskazano, że
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pojęcia w ten sposób mieściłoby w sobie funkcję nadrzędną, jednocześnie szerszą
wobec ,,systemu opieki zdrowotnej”7.
Rolę organów jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony
zdrowia ustawodawca określił generalnie i abstrakcyjnie w ustawie o samorządzie
terytorialnym z 1990 r., gdzie wskazano w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 5, że zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy8. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy związane także z ochroną zdrowia9.
Podobne rozwiązanie zastosowano w ustawie o samorządzie powiatowym, gdzie
zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 2 powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: promocji i ochrony zdrowia10
oraz w ustawie o samorządzie województwa, gdzie w przepisie art. 14 ust. 1 pkt 2
wskazano, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: promocji i ochrony zdrowia11.
,,Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia”. Uwaga była skierowana w stosunku do mojego wystąpienia, w którym wskazałem na brak definicji normatywnej
systemu ochrony zdrowia. Samo wskazanie, że w ustawie istnieje termin dowodzi niezrozumienia
kwestii ważności terminologicznych określeń. Precyzowanie pojęć jest istotne, ponieważ każdy
pojmuje odmiennie rzeczywistość. Co w konsekwencji prowadzi do konfliktów między interesariuszami, blokady decyzyjnej lub błędnej wykładni przepisów prawa wśród przedstawicieli różnych
środowisk organizacji pozarządowych i organów władzy publicznej.
7
Por. J. Jończyk, Publiczna opieka zdrowotna, ,,Prawo i Medycyna” 1/2007, (26, vol. 9); J. Grudziąż-Sękowska, Konferencja Ministerialna Krajów Regionu Europejskiego Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) Karta z Tallina, ,,Prawo i Medycyna” 1/2008, (34, vol. 11), gdzie zwrócono uwagę na
zorganizowaną w dniach 25–27 czerwca 2008 r. w Tallinie konferencję ministrów zdrowia 53 krajów
regionu europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia, w której uczestniczyli także przedstawiciele
organizacji i instytucji międzynarodowych, m.in.: Głównej Kwatery Światowej Organizacji Zdrowia,
Unii Europejskiej, Banku Światowego, UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.
Głównym celem konferencji było omówienie wpływu systemów zdrowotnych na zdrowie, a tym
samym na wzrost ekonomiczny i dobrostan społeczny, w kontekście umiejscowienia zagadnień
organizacji i funkcjonowania systemów zdrowotnych w odpowiednio wysokim miejscu „agendy
politycznej” krajów członkowskich regionu europejskiego WHO. Podkreślono również, że systemy
zdrowotne wymagają całościowego podejścia do świadczeń, czyli włączenia działań z zakresu
promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz programów leczenia i zarządzania chorobami.
Wymaga, to koordynacji pracy różnych świadczeniodawców, zapewniających różne usługi oraz
wielu instytucji i całego otoczenia, niezależnie od tego, czy podmioty te należą do sektora publicznego, czy prywatnego.
8
Z pisma z dnia 4 stycznia 2010 r. Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1/443–1019/09-2/MP) wynika, że gmina jest również organem władzy publicznej. Jeżeli tak szeroko ujmiemy ten termin, to
należy określić katalog działań na rzecz mieszkańców w kwestii ochrony zdrowia na danym terenie.
9
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
z późn. zm.).
10
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578
z późn. zm.).
11
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576
z późn. zm.). Historycznie należy wskazać, że w już uchylonych ustawach: ustawie z dnia 6 lutego
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M. Dercz twierdzi, że ,,zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia,
niewskazane jako obowiązkowe w konkretnym przepisie ustawy prawa materialnego, mają charakter fakultatywny”12. Autor podobne stanowisko zajął
odnośnie do zadań związanych z ochroną zdrowia w powiecie i samorządzie
wojewódzkim. M. Dercz uważa, że ,,jest to jedynie ogólne wskazanie, z którego
nie sposób wywieść obowiązku realizacji konkretnych zadań”13. Swoje stanowisko
uzasadnia tym, że ustawy szczególne mogą nałożyć obowiązki lub uprawnienia14.
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153), w rozdziale 5 zatytułowanym ,,Organizacja udzielania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego” wskazano,
że ,,Wojewoda, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych i organów samorządów
szczebla powiatowego, w porozumieniu z kasami chorych działającymi na obszarze województwa,
jest zobowiązany do opracowania i aktualizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej”. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391) wskazano w przepisie art. 3, że obowiązki
w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych wykonują w szczególności: 1) organy administracji
rządowej; 2) jednostki samorządu terytorialnego; 3) Fundusz. Natomiast wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych opierać się powinno na zasadach rzetelności, celowości
oraz gospodarności. Ponadto w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) wskazano, że ustawa reguluje zasady m.in.
prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań
publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
które polegają także na ochronie i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.); Zob.
także, E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych
pojęć, Warszawa 2009, s. 527, gdzie wskazano, że ,,Obowiązująca norma wyznaczająca konkretnemu podmiotowi zadanie publiczne nie tworzy jeszcze prawnej podstawy umożliwiającej temu
podmiotowi podjęcie działań do realizacji zadania. Sformułowaniu normy ustawowej wyrażającej
zadanie musi towarzyszyć sformułowanie odrębnej ustawowej normy kompetencyjnej przyznającej
podmiotowi prawne upoważnienie do wykonywania oznaczonego zadania”; Por. A. Gołębiowska,
(red.) Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku, Powszechne Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 2015.
12
Por. M. Dercz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005, s. 83; A. Gołębiowska, (red.) Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, Powszechne
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015.
13
M. Dercz, Samorząd terytorialny..., s. 84.
14
Tamże, s. 84–85. Por. podobnie: P. Kieszkowska–Knapik, N. Łojko, M. Kulesza, Opinia prawna
odnośnie do możliwości pobierania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej opłat za
udzielenie świadczenia zdrowotnego, Warszawa, 19 marca 2010 r., s. 11, gdzie wskazano, iż ,,fakt,
że p.zozy mają w sobie element ,,publiczny”, a jego organami założycielskimi są m.in. samorządy
(np. powiaty) niczego nie zmienia w zakresie ich odpowiedzialności za zapewnienie dostępu do
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ani p.zozy, ani ich organy założycielskie nie są systemowo współodpowiedzialne za finansowanie świadczeń zdrowotnych ze
środków publicznych”. Jednak polemicznie należy wskazać, że Eugeniusz Ochendowski twierdzi,
iż ustalenie tego, co jest sprawą publiczną, nie jest łatwe. ,,Pomocne do tego jest orzecznictwo
Naczelnego Sądu Administracyjnego i glosy do orzeczeń tego sądu. Do spraw publicznych należy
stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie organów gminy oraz inne sprawy
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Należy zauważyć, że takie obowiązki zostały nałożone, między innymi w u.ś.o.z.,
gdzie w rozdziale 2 pt. ,,Zadania władz publicznych”, wskazano, że zadania władz
publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich
zmiany;
3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków
sprzyjających zdrowiu;
4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki
zdrowotnej.
Wyodrębniono również zadania dla poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców gminy;
2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki
zdrowotnej;
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia oraz ich skutkami;
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Ponadto do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
rozstrzygane w sposób władczy, w tym zwłaszcza w drodze decyzji administracyjnych”; Por. tenże, Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. VIII, Toruń 2009, s. 340; Zob. także, E. Bojanowski,
O zadaniach jednostek samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wybrane problemy
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej po reformie, E. Bojanowski
(red.), ,,Gdańskie Studia Prawnicze”, t. VIII, Gdańsk 2002, s. 31 i n., gdzie wskazano słusznie, że
,,zarówno w literaturze, jak i w ustawodawstwie brak jest precyzyjnej definicji zadań publicznych”.
Autor przyjmuje, że zadania publiczne to zadania służące ,,publiczności”, a więc ogółowi, i jako takie
są przeciwieństwem interesu indywidualnego (osobistego czy prywatnego); Por. A. Gołębiowska,
Geneza oraz konstytucyjno-prawne aspekty samorządu terytorialnego i jego koncepcje prawno-organizacyjne, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej z 1989 r. (red.) A. Gołębiowska, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 59–80; Por. tenże, Istota samorządu
terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
[w:] Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, Powszechne
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 15–32.
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Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na
terenie powiatu programach polityki zdrowotnej;
3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty
samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;
4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności
za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami i powiatami;
2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach polityki zdrowotnej;
3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia;
4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności,
w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia;
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa15.
Ponadto J. Nosko wskazuje, że gminy i powiaty funkcjonują na szczeblu
środowiska społecznego, w którym rozstrzyga się kulturowe i społeczne
nastawienie jednostek i grup do roli w oddziaływaniu na zdrowie czynników
chemicznych, fizycznych, biologicznych i innych. Autor twierdzi, że spośród
41 aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska w 21 ustawach jednoNależy zauważyć, że w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159) w przepisie art. 2 określono, że ,,przestrzeganie praw
pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych”.
15
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znacznie sformułowano związek środowiska ze zdrowiem, a także zadania
władz lokalnych w prozdrowotnym oddziaływaniu na czynniki biologiczne,
chemiczne i fizyczne oraz potrzebę partycypacji społeczności lokalnej w tej
dziedzinie, a także wskazują na rolę i zadania administracji samorządowej
w zakresie kontroli i monitoringu środowiska16. We wnioskach Autor wskazał,
że ,,konieczne jest podjęcie badań nad rzeczywistą rolą administracji samorządowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym roli w kształtowaniu
prozdrowotnych warunków środowiska naturalnego. Wiele bowiem wskazuje,
że sprawy warunków środowiska zarówno w gminach, jak i powiatach nie
są powiązane ze sprawami zdrowia. Nie ma też badań pokazujących, jak wymienione wyżej liczne powinności gmin i samorządów w zakresie tworzenia
prozdrowotnych warunków środowiska są rzeczywiście realizowane. Przeprowadzone badanie potwierdziło konieczność podjęcia działań ujednolicających rolę samorządu terytorialnego w systemie ochrony i promocji zdrowia
(zdrowia publicznego), w tym w zakresie prozdrowotnego oddziaływania na
środowisko”17.
Ponadto J. Nosko i A. Marcinkiewicz dokonali analizy roli administracji
publicznej w systemie zdrowotnym Polski. Uczeni przeprowadzili badanie
,,w 2008 r. we wszystkich 378 starostwach i miastach na prawach powiatu.
Przedmiotem badań były regulaminy organizacyjne tych jednostek, a narzędziem badawczym lista 11 grup powinności w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, opracowana na podstawie analizy 171 ustaw obowiązujących w latach 1990–2007. Celem badania było ustalenie stopnia zgodności zapisanych
w tych dokumentach zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z wymogami zawartymi w ustawodawstwie polskim”18. Autorzy ustalili, że ,,w regulaminach organizacyjnych starostw i urzędów miast na prawach powiatu
najbardziej zauważalna jest ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (87%). W ponad połowie regulaminów (57%) odnotowano
„profilaktykę i promocję zdrowia”, podczas gdy najważniejszą dla ochrony
i promocji zdrowia ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tylko w 11,6%. Ponadto znaleziono w nich nieaktualne przepisy: o chorobach zakaźnych, o zwalczaniu
16
Por. J. Nosko, Rola samorządu terytorialnego, gminnego i powiatowego w kształtowaniu warunków środowiska naturalnego sprzyjającego zdrowiu w świetle ustawodawstwa RP, ,,Medycyna
Pracy” 2010, 61(4), s. 431–448; A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 27 – 29.
17
J. Nosko, Rola samorządu terytorialnego..., s. 446–447.
18
J. Nosko, A. Marcinkiewicz, Ochrona i promocja zdrowia w strukturach formalnych
starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu, ,,Medycyna Pracy” 2009,
60(2), s. 131.
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gruźlicy, o ratownictwie medycznym (ok. 34% regulaminów). Uzyskane dane
mogą wskazywać na niezadowalający nadzór nad wykonywaniem prawa
w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia”19.
We wnioskach wskazano, iż w związku z powyższym konieczne są prace
nad odpowiednim do potrzeb uściśleniem zapisów prawnych oraz wprowadzeniem określonych procedur i standardów. Celowe byłoby uzupełnienie
u.ś.o.z. o zapis zobowiązujący organy uchwałodawcze samorządów lokalnych do odbywania okresowych (np. przynajmniej raz w kadencji) posiedzeń
poświęconych ocenie stanu i potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej,
a także efektywności realizowanych programów prozdrowotnych. Na tej
podstawie wyznaczano by kierunek działalności, a także określano wymagania wobec organów wykonawczych (podobnie jak to jest w innych
przypadkach)20.
W świetle przeprowadzonych badań i opinii uczestników Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt. „Ochrona zdrowia i promocja zdrowia jako zadanie
własne samorządu terytorialnego”, która odbyła się w Łodzi w dniach 9–10
października 2008 r., wskazano, że należałoby postulować o ,,opracowanie
i wdrożenie przepisów, które określą stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne kadr odpowiedzialnych za merytoryczną działalność administracji
samorządowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Konieczne jest także,
aby prawo skuteczniej niż dotychczas utrudniało zwalnianie wykwalifikowanych i dobrze realizujących swoje obowiązki pracowników administracji
samorządowej”21.
Z kolei organ administracji rządowej, jakim jest Minister Zdrowia, powinien
aktywniej i skuteczniej wykorzystywać swoje koordynacyjne i nadzorcze uprawnienia nad tymi organami samorządu lokalnego, które odpowiadają za realizację
zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia22. Jak również należy ustanowić
koordynatora systemu ochrony zdrowia na poziomie Rady Ministrów, który
będzie miał określone kompetencje kontrolno-nadzorcze potrzebne do wyeliTamże, s. 131.
Tamże, s. 135.
21
Tamże, s. 135.
22
Pytanie, jakie należy postawić, to: w jakim stopniu do kreowania systemu ochrony zdrowia
minister zdrowia wykorzystuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754), w którym określono, że Rozporządzenie
określa tryb kontroli zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodów i organy niezespolonej administracji rządowej z: 1) przepisami powszechnie obowiązującymi; 2) polityką
Rady Ministrów; 3) zasadami rzetelności i gospodarności; Por. J. Ronowicz, Akty prawa miejscowego
wojewody, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Tom VIII Sulechów 2012, s. 109–142.
19

20
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minowywania napięć kompetencyjnych na poszczególnych szczeblach organów
jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Nie należy
także zapominać, że coraz bardziej rozwija się sektor usług niepublicznej ochrony
zdrowia w Polsce, który pozostaje w symbiozie z organami władzy publicznej
w różnych zależnościach23. Płaszczyzna niepublicznych usług zdrowotnych na
styku z publicznym świadczeniem pomocy medycznej powinna także zostać
precyzyjnie uregulowana24.
Należy także podkreślić, że organizacje pozarządowe (pacjenckie) zabiegają
o upowszechnienie lub w ogóle uregulowanie prawne włączania opinii (uwag,
propozycji) pacjentów do procesów podejmowania decyzji o zmianach w systemie ochrony zdrowia. Tak aby były stroną podmiotową w czasie prac legislacyjnych nad poszczególnymi projektami aktów normatywnych25.

23
Katedra Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wspólnie ze studenckim kołem naukowym działającym przy Katedrze
zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Instytucje prawa prywatnego w służbie
prawa publicznego – nadużycie czy konieczność?” Konferencja odbyła się w dniu 22 kwietnia 2016 r.,
na której wygłosiłem referat pt.: Publiczne czy niepubliczne instytucje kształtujące system ochrony
zdrowia w Polsce? Por. także, I. Wrześniewska-Wal, Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
jako podmioty gospodarcze na rynku świadczeń zdrowotnych, [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka
zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzenia, Warszawa 2010, s. 61 i n.
24
Należy zauważyć, że Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Obywatelskiej w programie
wyborczym w 2001 r. wskazywał, że ,,Platforma Obywatelska domaga się uznania faktu, że określenie zakresu odpowiedzialności władz publicznych wszystkich szczebli jest absolutnie koniecznym
warunkiem podjęcia dalszych decyzji o zasadach budowy systemu ochrony zdrowia”. Aby temu
podołać, zaproponowano uchwalenie ustawy o systemie ochrony zdrowia – regulującej zakres
odpowiedzialności władz publicznych różnych szczebli. Wybory 2001 partie i ich programy, (red.)
I. Słodkowska, Warszawa 2002, s. 200–201.
25
Por. A. Kurowska, Organizacje non profit uzupełniają luki w służbie zdrowia, ,,Dziennik Gazeta
Prawna”, 24 marca 2016, nr 58, s. B8, gdzie wskazano, że ,,W Polsce idzie to opornie. Resort zdrowia
dotychczas tłumaczył to m.in. tym, że ma problem z ustaleniem, która z organizacji pacjenckich jest
reprezentatywna dla całego środowiska”. Ponadto ,,organizacje regularnie zwracają się do resortu
zdrowia w sprawie włączenia ich w proces decyzyjny. Zamierzają też zintensyfikować swoje działania, ponieważ rząd zapowiada duże zmiany systemowe, nad którymi pracują w resorcie zdrowia
zespoły ekspertów. Niestety nie do wszystkich dopuszczono pacjentów”. Dnia 23 marca 2016 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”, w czasie której Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu do
Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, zwracał uwagę na rolę i miejsce organizacji pozarządowych
w procesie tworzenia prawa w Polsce. Obecnie brakuje rozwiązań prawnych, które wskazywałyby
na obowiązek brania pod uwagę propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe przez organy władzy publicznej.
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2. Kierunki zmian w organizacji systemu
ochrony zdrowia po 1989 r.
Założenia reform sektora służby zdrowia, które zostały zapoczątkowane
w 1989 r., miały urealnić między innymi działania zmierzające do wyodrębnienia
struktur podstawowej opieki zdrowotnej, wówczas jeszcze niezdefiniowanej
pojęciowo, z integralnej części systemu ochrony zdrowia26. Istotne zmiany
w ochronie zdrowia zapoczątkowane zostały w 1991 r. W ustawie o zakładach
opieki zdrowotnej wskazano, że są to wyodrębnione organizacyjnie zespoły osób
i środków majątkowych utworzone i utrzymywane w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej mógł być również
utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia27.
Zakładem opieki zdrowotnej mógł być: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy,
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim
stałym pomieszczeniu; przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia; pogotowie
ratunkowe; medyczne laboratorium diagnostyczne; pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji; zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek lub inny zakład,
spełniający warunki określone w ustawie.
Z kolei finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce ze środków publicznych do dnia 1 stycznia1999 r. odbywało się z budżetu państwa i polegało
na tym, że w corocznej ustawie budżetowej preliminowano określoną kwotę na
opiekę zdrowotną, przy czym w budżecie ustalano podział na środki finansowe,

26
Por. M. Woch, Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce. (Analiza prawno-porównawcza), Warszawa 2012, s. 81 i n.; M. Woch, Zapewnienie przez władze publiczne w Polsce
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, (red.) J. Kostrubiec T. Sroka, M. Dziubińska, P. Szczęśniak,
A. Janus, Lublin 2014, s. 29 i n.
Obecnie w przepisie art. 5 pkt 27 u.ś.o.z. zdefiniowano termin podstawowa opieka zdrowotna
jako: świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane
w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
27
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz.
408 z późn. zm.).
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którymi dysponowali centralnie ministrowie resortowi, zwłaszcza minister zdrowia i środki, którymi dysponowali wojewodowie28.
W dniu 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, która wprowadziła finansowanie opieki
zdrowotnej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Podmiotami realizującymi
ubezpieczenia zdrowotne było 17 kas chorych, które gromadziły środki finansowe i dysponowały nimi w drodze zawierania umów ze świadczeniodawcami.
Środki finansowe pochodziły przede wszystkim ze składek osób ubezpieczonych.
Zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego realizowało 16 regionalnych kas
chorych oraz branżowa kasa chorych dla służb mundurowych. Każda kasa chorych była instytucją samorządną, posiadającą osobowość prawną29.
Dla pełnego zobrazowania ówczesnych prac nad ustawą należy również
wskazać na okoliczności polityczne, jakie warunkowały wypracowywanie poszczególnych rozwiązań dotyczące ochrony zdrowia. Kilka miesięcy po uchwaleniu ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym30
w wyniku wyborów parlamentarnych władzę utraciła koalicja SLD-PSL, rządy zaś
przejęła koalicja AWS-UW na czele z premierem J. Buzkiem, a ministrem zdrowia
został W. Maksymowicz. Koalicja po objęciu władzy podjęła intensywne prace
nad nowelizacją ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. Wynikiem tych prac było ponad
150 istotnych poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm RP poprzedniej kadencji. Najbardziej rozbudowana, zmieniająca rozwiązania systemu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, była zmiana ustawy z dnia 18 lipca 1998 r.31. Zmiany
dotyczyły spraw związanych z finansowaniem ubezpieczenia zdrowotnego,
świadczeń zdrowotnych, organizacji płatnika składek, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu. Jak podkreślone zostało w literaturze, tak liczne zmiany
spowodowały, iż powstał w zasadzie nowy akt prawny zasadniczo różniący się
od ustawy z dnia 6 lutego 1997 r., więc trudno uznać te zmiany za nowelizację;
powinno się przyjąć, iż był to nowy akt prawny32.
Por. M. Woch, Rola administracji publicznej w procesie tworzenia powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego, [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, (red.) R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015, s. 57–81; A. Gołębiowska, Geneza oraz konstytucyjno-prawne..., s. 61–72.
29
M. Woch, Instytucje kształtujące…, s. 129 i n.
30
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
31
Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756 z późn. zm.).
32
M. Żemojda, A. Płatkowska-Kułaj, M. Kowalski, Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: komentarz, Warszawa 2003, s. 10; Zob. także A. Koronkiewicz, W. Masłowski, System Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Szkolenie podstawowe dla pracowników
Kas Chorych, Warszawa 2002, s. 35.
28
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Ponadto ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wymusiła zmianę
funkcjonowania publicznych zakładów zdrowotnych33. Organy, które tworzyły
i utrzymywały publiczne zakłady opieki zdrowotnej, miały przekształcać je, do
dnia wejścia w życie ustawy, w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Nie szły jednak za tym środki finansowe ze strony administracji rządowej34.
Założono, że pod względem organizacyjnym podstawowa opieka zdrowotna
miała działać jako: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ); samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) – jednostka państwowa lub podległa
samorządowi; indywidualna praktyka lekarska – prywatna praktyka lekarska lub
pielęgniarska; grupowa praktyka lekarska – grupa prywatnych praktyk lekarskich
lub pielęgniarskich35. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej miały być
niezależnymi podmiotami (poza SPZOZ), jednak udzielanie przez nie świadczeń
miało być bezpłatne dla osób ubezpieczonych oraz gdy podmioty mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a do 2003 r. z kasami chorych.
Ówczesny minister zdrowia i opieki społecznej Wojciech Maksymowicz stwierdził, iż ,,tworzymy system, w którym pacjent staje w centrum uwagi wszystkich
33
A. Pietraszewska-Macheta, Przepisy przejściowe, [w:] Komentarz do Ustawy o Powszechnym
Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Przepisy Wykonawcze, red. T. Pęcherz, Warszawa 2000, s. 343 i n.
34
Wiele samorządów nie pogodziło się z takim stanem rzeczy, że z mocą wsteczną muszą
przejmować zadłużone zakłady opieki zdrowotnej i zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego;
Por. Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2000 r. (sygn. akt (K 20/99), OTK - A 2000, nr 5, poz. 140); Ustawa
z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
35
Por. Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2000 r., (sygn. akt (K 20/99), OTK – A 2000, nr 5, poz. 140),
w którym wskazano, że ,,poprzez określenie zakładów opieki zdrowotnej mianem „publiczny”
ustawodawca uznał, że ich znaczenie jest doniosłe z punktu widzenia interesu publicznego. Na
tyle ważne, aby uznać konieczność ich podporządkowania rządowym lub samorządowym organom
państwa, chociaż przez nadanie im osobowości prawnej, uzyskały one duży stopień samodzielności
oraz niezależną od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podmiotowość prawną
(w sferze stosunków majątkowych). Okoliczność, iż w odniesieniu do publicznych, samodzielnych
zakładów opieki zdrowotnej organami tworzącymi są organy administracji rządowej lub jednostki
samorządu terytorialnego, stwarza gwarancję i zabezpieczenie, że zakłady te będą mogły realizować cele, dla których je utworzono. Wiąże się z tym – w określonych ustawowo sytuacjach – zobowiązanie do ponoszenia konsekwencji majątkowych związanych z ich działalnością. Ani organ
administracji rządowej, ani jednostka samorządu terytorialnego nie może uwolnić się od tego
rodzaju obowiązków bez stosownego ustawowego przyzwolenia. W ten sposób zabezpiecza się
możliwość realizowania celów publicznych związanych z ochroną zdrowa, o których mowa w art.
68 konstytucji”. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 października 2009 r. (II PK 110/09), zauważył,
że ,,Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jakkolwiek odrębne od Skarbu Państwa
organizacyjnie i niezależne finansowo, stanowią jednak emanację państwa z uwagi na celowość ich
tworzenia i likwidowania (zwłaszcza w kontekście prawa równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej – art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP) oraz sposobu finansowania (swoista zależność od
środków publicznych), jak również w ramach systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych przez NFZ”.
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świadczeniodawców. Docelowo to od jego decyzji – wyboru, będzie zależała
kondycja placówek ochrony zdrowia, ich finansowanie. Coraz większą rolę odgrywać będą też wykonujący wolny zawód w lecznictwie podstawowym lekarze,
pielęgniarki i położne”36.
Można zauważyć, że słowa ministra okazały się brzemienne w skutkach po
dzień dzisiejszy. Dominika Sikora w jednym z komentarzy odnoszącym się do
zamkniętych gabinetów lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej w dniach 1–7
stycznia 2015 r., na skutek niepodpisania umów do dnia 31 grudnia 2014 r. między
wszystkimi świadczeniodawcami37 a płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem
Zdrowia, stwierdziła: ,,Nic się nie stało, pacjenci, nic się nie stało”38. Konstatacja w tym ujęciu wynikała z faktu zawarcia porozumienia, w wyniku, którego
lekarze otworzyli gabinety. Ponadto D. Sikora wskazała, że zakończenie sporu
nie oznacza zmiany systemu lecznictwa na lepsze. Kolejki się nie skrócą. Dziury
finansowe, jak były, tak pozostaną. Jak również z niepokojących w tym wszystkim
słów Marka Twardowskiego, negocjatora Porozumienia Zielonogórskiego, byłego
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia39, który powiedział: ,,Porozumienie
pokazało, po czyjej stronie była prawda. Umówiliśmy się (z ministrem zdrowia –
red.), że zostaje ono tylko do wiadomości obu stron. Wykorzystamy to zarówno
my, jak i minister, do naszych celów”40.
36
W. Maksymowicz, Wstęp, [w:] Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa, listopad 1998, s. 6.
37
Należy również zauważyć, że tzw. negocjacje prowadził minister zdrowia. Lekarze zrzeszeni
w Porozumieniu Zielonogórskim – które jest formalnie federacją związków pracodawców ochrony
zdrowia, i powinno działać na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.). Akty te precyzyjnie regulują, na jakich zasadach odbywać
się powinien dialog społeczny prowadzony dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego.
38
D. Sikora, Tajne (nie)porozumienie, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 8 stycznia 2015, nr 4, s. A2.
39
Marek Twardowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007–2010 (rząd
PO-PSL).
40
D. Sikora, Tajne (nie)porozumienie…, s. A2; Por. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia
2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia
regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej (Dz. Urz. MZ. z 2016 r. poz. 9), na podstawie którego wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski został członkiem
zespołu, który ma przygotować propozycje uproszczenia prawa, związanego z prowadzeniem
działalności leczniczej. ,,Jest mnóstwo regulacji niepotrzebnych, służących jedynie biurokracji –
mówi Twardowski”. Zob. Rynek Zdrowia, Federacja Porozumienie Zielonogórskie: uproszczenie prawa
konieczne i oczekiwane, 21.01.2016; Zob. także, E. Cichocka, Jak lekarz ma leczyć bez badań, ,,Gazeta
Wyborcza”, 23.03.2016, s. 12, gdzie wskazano, że ,,w założeniach miało być zupełnie inaczej. Lekarz
rodzinny miał pomagać pacjentowi w chorobie i jak najdłużej zachowywać go w zdrowiu. Miał
leczyć pacjenta w miarę swojej wiedzy i doświadczenia, a w przypadkach przekraczających jego
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Biorąc powyższe po uwagę, należy stwierdzić, że organy jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniają prawem nałożonych obowiązków, jeżeli
chodzi o dział ochrona zdrowia. Praktyczność działań przekładają w większości
na inwestycję w bazę leczniczą, sprzęt oraz w programy profilaktyczne. Nie
utożsamiają się natomiast z finansowaniem świadczeń zdrowotnych, wskazując,
że są to zadania administracji rządowej poprzez płatnika, którym obecnie jest
Narodowy Fundusz Zdrowia41.
Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, twierdzi, że ,,to
właśnie gminy, powiaty i województwa realizują najwięcej programów polityki
zdrowotnej, skutecznie nadzorują 3/4 szpitali, zaangażowały od 1999 roku aż
18,5 miliarda złotych na inwestycje na modernizację infrastruktury zdrowotnej,
(mimo że nie otrzymują ani złotego dochodów na ochronę zdrowia!), wzięły na
siebie odpowiedzialność za 182 ze 183 przekształceń szpitali”42. Ponadto L.Węgrzyn wskazuje, że każdy z powiatów przeznacza corocznie 1 milion złotych na
rzecz prowadzonego przez siebie szpitala. Środki finansowe głównie są przekazywane na budowę nowych, przebudowę lub remonty istniejących obiektów
szpitalnych oraz wyposażania podmiotów leczniczych w wysokospecjalistyczny
sprzęt i aparaturę medyczną. Od czasu przejęcia szpitali przez powiaty w 1999 r.
zostało wydanych na ten cel już ponad 5,5 miliardów złotych43.
możliwości kierować do specjalisty albo szpitala. Miał być fundamentem systemu ochrony zdrowia.
Takie były obietnice 17 lat temu, kiedy tłumaczono nam, jak będzie wyglądała opieka zdrowotna
po reformie. Wyszło, jak wyszło, w jednych miejscach lepiej, w innych gorzej, ale ogólnie nie tak,
jak zakładano. Nigdy instytucja lekarza rodzinnego nie zyskała takiej rangi, jaką miała pełnić. Są to
zarówno przyzwyczajenia pacjentów, jak i ambicje specjalistów, ale przede wszystkim strumień
pieniędzy, który regulował i reguluje postępowanie lekarzy”.
41
Por. A. Klaman, Gmina dokłada, bo NFZ daje za mało, ,,Gazeta Pomorska”, 22.04.2015, nr 93, s. 12,
gdzie wskazano, że samorząd przeznaczył 100 tys. zł na rehabilitację. W ramach pierwszych sześciu
godzin będą realizowane zabiegi finansowane ze środków NFZ, a pozostałe godziny funkcjonowania
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brusmed” w Czersku będą opłacane z funduszu gminy.
42
A. Mikołajczyk-Kłębek, Niezdrowe skutki. O sytuacji SPZOZ z prezesem ZPP, starostą bocheńskim,
samorzad.pap.pl, dostęp: 22.03.2016.
43
Zob. także, K. Klinger, A. Kurowska, Szef NFZ: Ten system mi się nie podoba, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 22 marca 2016, nr 56, s. A6-A7, gdzie p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna, wskazuje,
że ,,trwają prace, by zmienić model finansowania, tak by szpital otrzymywał konkretny budżet
i sam go dzielił, w zależności od potrzeb pacjentów”. Ponadto na pytanie, czy będą zamykane
szpitale, odpowiedział: ,,Nie da się szpitala zamknąć od razu. To musi być proces wieloletni. Ale
są obszary, które trzeba będzie ograniczyć, bo nie ma zasadności utrzymywania ich w wielu szpitalach”; Por. A. Kurowska, Fundusz zdrowia nie zniknie do końca, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 21
marca 2016, nr 55, s. B10, gdzie podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia Piotr Gryza wskazuje,
że ,,Obecnie mamy rozproszenie zasobów szpitalnych, walkę o dostęp do środków finansowych,
brak pewności funkcjonowania rynku. Najważniejsze szpitale muszą dostać gwarancję funkcjonowania, a ewentualna odpowiedzialność związana ze wskazaniem tych podmiotów mogłaby
spoczywać na wojewodach”.
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W projekcie ustawy o zdrowiu publicznym wskazano, że istotnym elementem
jest realizacja zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki
zawarły w sprawozdaniach w 2014 r. realizację niemal trzech tysięcy programów
zdrowotnych, ukierunkowanych na zapobieganie chorobom przewlekłym, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz profilaktykę alkoholizmu44. Projektowane zmiany mają skoordynować działania podejmowane przez jednostki
samorządu terytorialnego w celu skutecznego zapobiegania chorobom45. Planuje
się nawiązanie współpracy międzysektorowej na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej46.
Należy również zauważyć, iż funkcjonuje nieodosobniony pogląd, m.in.
w doktrynie, że u.ś.o.z. dość precyzyjnie dzieli zadania między poszczególne
organy władz publicznych, czyli ministrów, wojewodów, gminy, powiaty, województwa, jak też NFZ. Co najistotniejsze, w kwestii finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej ze środków publicznych ustawa wskazuje jednoznacznie, iż
podmiotami zobowiązanymi do tego są właściwi ministrowie lub NFZ (art. 14).
Zatem nie nakazuje finansowania takich świadczeń gminom, powiatom czy
województwom. Nie przyznaje im także fakultatywnego uprawnienia do
ponoszenia tego typu wydatków”47. Faktycznie, jeżeli literalnie czytać przepis art. 14 u.o.ś.z., który stanowi, że ,,na zasadach i w zakresie określonych
w ustawie podmiotami zobowiązanymi do finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej ze środków publicznych są: właściwi ministrowie lub Fundusz”.
Z kolei przepis art. 139 pkt 1 określa, że zawieranie przez Fundusz umów
44
Projekt ustawy z dnia 17 marca 2015 r. o zdrowiu publicznym; Por. B. Lisowska, NFZ będzie
musiał płacić na promocję zdrowia, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 30 marca 2015, nr 61, s. B9; Ustawa
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916).
45
Maciej Dercz twierdzi, że ,,pieniądze na leczenie szpitalne muszą pochodzić z budżetu państwa. Rząd powinien zlecać samorządom zadania z zakresu zdrowia dzieci i mógłby na tej podstawie
przekazywać im dotacje. Powiaty czy województwa przekazywałyby później te pieniądze szpitalom
pediatrycznym lub oddziałom szpitalnym, z którymi podpisaliby kontrakty”; Por. K. Nowosielska,
Potrzebny pakiet pediatryczny, ,,Rzeczpospolita”, 5 maja 2015, s. 8.
46
Maciej Dercz w opinii na temat obowiązku prowadzenia szpitali przez samorządy twierdzi,
że ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim nie obligują organów założycielskich do prowadzenia własnych podmiotów leczniczych. Zauważa również, iż ,,obowiązki
samorządu trzeba doprecyzować w projektowanej ustawie o zdrowiu publicznym, żeby było
wiadomo, kto i za co odpowiada w ochronie zdrowia; Por. M. Dercz, Opinia, [w:] Samorządy
nie muszą prowadzić szpitali, K. Nowosielska, ,,Rzeczpospolita”, 2 kwietnia 2015, s. C1; Por.
B. Lisowska, Spór w rządzie o pełnomocnika ds. zdrowia, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 24 czerwca
2015, nr 114, s. B9, gdzie Autorka wskazała, że ,,nie ma zgody w rządzie co do tego, kto ma
koordynować zdrowie publiczne”.
47
T. Rek, Samorząd może płacić za programy zdrowotne, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 26 maja 2009.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/320475,samorzad_moze_placic_za_programy_zdrowotne.html, dostęp: 9.01.2016.
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 15948, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie: 1) konkursu ofert albo
2) rokowań, to można wywieść taki jednobiegunowy wniosek.
Stąd zapewne Ministerstwo Zdrowia w projekcie założeń do projektu ustawy
o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 22 grudnia 2015 r. wskazało, że
,,w aktualnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mogą
finansować świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych
realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej. Programy polityki zdrowotnej są oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”,
i zaproponowano ,,wprowadzenie przepisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w spzoz, dla
których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość
akcji albo udziałów”49.
Należy założyć, że zaproponowane rozwiązanie finansowania świadczeń ma
związek z wynikami kontroli dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, a dotyczącej
funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej

Art. 159. 1. przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami: 1) udzielającymi świadczeń
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby
uprawnionej; 3) do umów, o których mowa w art. 41 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji;
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera się umowę ze świadczeniodawcą
spełniającym warunki do zawarcia umowy określone przez Prezesa Funduszu. 2a. Umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera się na czas nieoznaczony. 3. Dyrektor
oddziału wojewódzkiego Funduszu zamieszcza na stronie internetowej właściwego oddziału
wojewódzkiego Funduszu oraz udostępnia w siedzibie tego oddziału informacje o warunkach
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2. 4. Fundusz
informuje o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. 5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, w szczególności określając jego
organizację i wyposażenie, uwzględniając rodzaj wykonywanych czynności oraz zapewnienie
dostępności dla świadczeniobiorców.
49
1 kwietnia 2016 r. został przedstawiony do konsultacji publicznych projekt ustawy z dnia 30
marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
48
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ze środków publicznych50. Najwyższa Izba Kontroli51 twierdzi, że w ,,…okresie objętym kontrolą minister zdrowia nie dokonywał systematycznej oceny dostępności
świadczeń POZ i AOS w konsultacji z samorządami wojewódzkimi52. Zadanie to było
przypisane Departamentowi Ubezpieczenia Zdrowotnego53. Z dniem 1 stycznia
2015 r. obowiązek ten został uchylony54. W ocenie NIK uchylenie przepisu okreNależy zauważyć także, iż w Ministerstwie Zdrowia został powołany zespół do opracowania
projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej; Por. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. MZ. z 2016 r. poz. 1 i 17). Jednak według projektu
Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2016 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie Zespołu
do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadzono
zmianę tytułu zarządzenia na: ,,w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii rozwiązań
systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej”. W mojej ocenie zmiana ma związek m.in.
ze stanowiskiem nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach
prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stanęła na stanowisku, iż w toku prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostały przyjęte propozycje,
wobec których Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła stanowczy sprzeciw, uważając, iż
naruszają one zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną w Konstytucji RP, jako jedną z elementów
społecznej gospodarki rynkowej. W szczególności dotyczy to propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia
wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną.
W stanowisku stwierdzono, że w świetle proponowanych zmian należałoby zastanowić się także nad
celowością i zagrożeniami wprowadzenia w życie tak daleko idących nowych rozwiązań w obszarze
podstawowej opieki zdrowotnej, które stanowić mogą zagrożenie dla samodzielności zawodowej
pielęgniarek i położnych oraz przynieść negatywne skutki dla pacjentów; Por. zarządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania
projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. MZ. z 2016 r. poz. 34).
51
Dalej: NIK.
52
Por. art. 11 ust. 1 pkt 2 u.o.ś.z. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., tj.
,,ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi”.
53
Por. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. MZ. Z 2009 r. Nr 13, poz. 68), gdzie w § 30 pkt 12 wskazano, że do podstawowych zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy dokonywanie
oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi.
54
W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2014 r. wskazano,
że ,,tworzenie regionalnych map, ich aktualizacja i publikowanie na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wojewodów pozwoli na: 1) zapewnienie
na danym terenie bardziej racjonalnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz inwestycji
w sektorze ochrony zdrowia; 2) zmniejszenie możliwości podejmowania czysto arbitralnych decyzji
w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej; 3) zwiększenie transparentności systemu
inwestowania i procesu zawierania umów ze świadczeniodawcami. Według Ministerstwa Zdrowia,
mając na uwadze wprowadzenie nowego instrumentu w zakresie określenia potrzeb zdrowotnych, jakim miały być mapy zdrowotne, zachodziła konieczność uchylenia w art. 11 w ust. 1 pkt 2
u.o.ś.z., dotychczas definiującego obowiązek dokonywania oceny potrzeb zdrowotnych. Wniosek:
50
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ślonego w art. 11 ust. 1 pkt 2 u.o.ś.z. nie zwalnia ministra zdrowia z gromadzenia
informacji i oceny dostępności świadczeń zdrowotnych przy podejmowaniu decyzji
strategicznych dotyczących systemu ochrony zdrowia55. Ponadto NIK zauważa,
że ,,współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, tworzącymi podmioty
lecznicze56 oraz zobowiązanymi do tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia57, powinna sprzyjać harmonizacji realizacji zadań władz
publicznych, w tym ministra zdrowia, w zakresie zapewnienia równego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej”.
Minister zdrowia58 w przedłożonym stanowisku do ustaleń NIK wskazał, że
nałożone zadanie polegające na konsultacji z samorządami wojewódzkimi ocen
dostępności świadczeń POZ i AOS zostało uchylone poprzez nowelizację u.o.ś.z.
oraz że ,,intencją ww. przepisu nie było dokonywanie przez ministra zdrowia
stałej oceny dostępności w konsultacji z samorządami wojewódzkimi (dlatego też
nie został określony tryb jej przeprowadzenia), a jedynie zobligowanie ministra
zdrowia do podejmowania działań w sferze bieżących (zauważalnych) problemów
z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie wydaje się więc zasadne
uznanie, iż ocena ta powinna być prowadzona systematycznie”59.
Prezes NIK w opinii do stanowiska ministra zdrowia60, w którym podtrzymał
pogląd, ,,iż nie jest zobowiązany do przeprowadzania systematycznej oceny
dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej
opieki ambulatoryjnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi” – po raz
kolejny zwrócił uwagę, iż uchylenie przepisu określającego w art. 11 ust. 1 pkt
2 u.o.ś.z. ,,nie zwalnia ministra zdrowia z gromadzenia informacji i oceny dostępności świadczeń zdrowotnych przy podejmowaniu decyzji strategicznych
dotyczących systemu ochrony zdrowia. Zdaniem NIK współpraca z jednostkami
Ministerstwo Zdrowia opracowuje mapy potrzeb zdrowotnych dla poszczególnych regionów bez
udziału regionów. Projekt wpłynął do Sejmu RP dnia 18 czerwca 2014 r. druk nr 2505. Prezydent
RP podpisał ustawę dnia 12 sierpnia 2014 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Por.
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138).
55
Informacja o wynikach kontroli, Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych, KZD-4101-008/2014, Warszawa, 27.10.2015, s. 13.
56
Por. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618 ze zm.), który określa formy działalności leczniczej, i stanowi, że ,,Jednostka samorządu
terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: 1) spółki kapitałowej;
2) jednostki budżetowej”.
57
Por art. 6 i n. u.ś.o.z.
58
Z upoważnienia ministra zdrowia pismo podpisał podsekretarz stanu Piotr Warczyński.
59
Pismo do Jacka Uczkiewicza, wiceprezesa NIK, z dnia 10 listopada 2015 r. DNM.073.10.2015.14.KCZ.
60
Pismo z dnia 24 listopada 2015 r. przedstawiające opinię prezesa NIK w trybie art. 64 ust. 2
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59).
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samorządu terytorialnego, tworzącymi podmioty lecznicze oraz zobowiązanymi
do tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, powinna
sprzyjać harmonizacji realizacji zadań władz publicznych, w tym ministra zdrowia,
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”.
Ponadto NIK ,,zwraca w związku z tym ponownie uwagę, że stwierdzone przez
NIK zaniedbania na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią istotne
zagrożenie dla skutecznego ograniczenia następstw chorób cywilizacyjnych,
a w konsekwencji dla przyszłej kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa”61.
Należy także przywołać przykłady, aby wskazać, że istnieją uregulowania prawne
wskazujące na ścisły związek do kooperacji pomiędzy organami władzy wykonawczej szczebla centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony zdrowia.
W przepisie art. 13 u.o.ś.z. wskazano, że ,,świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni są finansowane z budżetu
państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”. Jak również przepis art.
22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym62, który stanowi, że
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza się m.in. zmiany polegające na: po art.
48b dodaje się art. 48c i art. 48d w brzmieniu: Art. 48c. 1. Jednostka samorządu
terytorialnego, w ramach realizacji zadań własnych, może dofinansowywać
programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 48
ust. 1, inne niż realizowane przez tę jednostkę, polegające na profilaktyce chorób.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na udzieleniu realizatorowi
programu wybranemu w trybie określonym w art. 48b dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych63. Przepis art.
48d. 1. Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki
zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń
gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d,
w kwocie nieprzekraczającej: 1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.; 2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki
samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 164.
Pismo z dnia 24 listopada 2015 r. P/14/063.2015.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1916.
63
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
64
Ponadto Związek Powiatów Polskich wskazuje, że zgłosił uwagi do Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016–2020. Projekt był również konsultowany na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
61

62

195

Przywołane dwa przypadki świadczą o tym, że ustawodawca wskazuje tylko na jedną interpretację sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych, czyli
z centralnego poziomu bez rozróżniania, czy ze środków NFZ, MZ, czy z innej
części budżetu państwa. Jednakże należy zauważyć, że przywołane powyżej
ustawy tzw. samorządowe, w których wskazano, że w szczególności zadania
własne gminy obejmują sprawy związane także z ochroną zdrowia. Ochrona
zdrowia jest zadaniem własnym, które organy samorządu terytorialnego mogą
zrealizować poprzez ustanowienie aktów prawa miejscowego obowiązujących na
obszarze działania tych organów a zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa65. Zatem nieuprawnione jest twierdzenie, że samorządy
poprzez swoje organy ustawodawcze i wykonawcze nie mają do tego prawa. Co
nie oznacza, że nie należy tego kierunku kontynuować i precyzyjnie uregulować
zagadnienia dotyczące finansowania ochrony zdrowia na poszczególnych poziomach organów władzy publicznej również samorządowych66.
Terytorialnego w dniu 17 marca 2016 r., co oznacza, że przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego biorą udział w pracach dotyczących zagadnień ochrony zdrowia; Por. Resort zdrowia
uwzględnił uwagi ZPP do NPZ, ,,Dziennik Warto Wiedzieć”, 19 marca 2016.
65
Przepis art. 94 Konstytucji RP ,,Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania
aktów prawa miejscowego określa ustawa”. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz.
718 z późn. zm.); A. Gołębiowska, Istota samorządu terytorialnego..., s. 28–24.
66
Przykładowo: Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 1994 r. Nr 11,1 poz. 535 z późn. zm.), gdzie wskazano, że ,,Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane”; Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), gdzie wskazano, że ,,Organy administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów,
działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”. Ponadto ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) określa w przepisie art. 50, że 1. Minister właściwy do spraw
zdrowia, inni właściwi ministrowie, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą
finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje pozwalające na utworzenie i modernizację:
1) zespołów ratownictwa medycznego – w liczbie właściwej dla zapewnienia parametrów czasu
określonych w art. 24, w zakresie zakupów i modernizacji specjalistycznych środków transportu
oraz ich niezbędnego wyposażenia; 2) szpitalnych oddziałów ratunkowych – w zakresie zakupów
i modernizacji wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny; 3) stanowisk pracy dyspozytorów
medycznych – w zakresie zakupów i modernizacji sprzętu komputerowego i środków łączności.
2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonywane jest także na podstawie progra-
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Biorąc jednocześnie pod uwagę, że zgodnie z przepisem art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokościach
ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto
jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Dysponowanie środkami publicznymi wiąże się z obowiązkiem, że mogą być one przeznaczane wyłącznie na cele określone prawem.
Wyrazem tej zasady jest m.in. przepis art. 216 ust. 2 ustawy o finansach, który
stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności
na: 1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 2) zadania z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu
terytorialnego; 3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia; 4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 5) pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; 6) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi67.

3. Podsumowanie – wnioski de lege ferenda
W mojej ocenie należy również rozważyć, w jakim stopniu zachodzą reguły68
kolizyjne między Konstytucją RP, u.o.ś.z. a ustawami samorządowymi w zakresie
regulującym zagadnienia ochrony zdrowia. Chodzi o regułę kolizyjną Lex specialis
mów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów na zasadach określonych w przepisach
o finansach publicznych, dotyczących rozwoju ratownictwa medycznego, w formie dotacji celowej
z budżetu państwa na rzecz właściwego dysponenta jednostki.
67
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
68
Na temat reguł szerzej: M. Korycka-Zirk, Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu
H.L.A. Harta, ,,Studia Iuridica Toruniensia”, T. 6 (2010), s. 81–100.
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derogat legi generali (norma szczególna uchyla normę generalną). Kryterium oceny, jakie należałoby wziąć pod uwagę, to szczegółowość danego aktu prawnego
mającego na celu usunięcie sprzeczności norm w systemie prawa. Ma to znaczenie
w kontekście procesu legislacyjnego przedstawionego do konsultacji publicznych
dnia 1 kwietnia 2016 r. projektu ustawy z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw69.
W uzasadnieniu wskazano, że projekt przewiduje dodanie art. 9a i 9b w u.o.ś.z.,
określających zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki
samorządu terytorialnego dla mieszkańców wspólnoty samorządowej. Jak już
powyżej zostało zasygnalizowane, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać podległym im podmiotom dotacje na ściśle określony cel, np. inwestycje
w nieruchomości, zakupy aparatury medycznej, kształcenie kadry medycznej oraz
prowadzenie programów profilaktycznych, jak również, gdyby chciały, mogłyby
poprzez podjęcie uchwał o odpowiedniej treści finansować świadczenia opieki
zdrowotnej dla mieszkańców.
Minister zdrowia, jako wnioskodawca projektu, odmiennie jednak wywodzi
z dotychczasowych uregulowań prawnych, np. ustaw samorządowych, że obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości finansowania przez samorządy
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze, dla których
są one podmiotami tworzącymi, albo które znajdują są na terenie tych jednostek
samorządu terytorialnego70.
Poruszane zagadnienie zasługuje na szczególną analizę, ponieważ w projekcie
jest mowa o podmiotach leczniczych tworzonych przez samorządy oraz tych,
które znajdują się na terenie tych jednostek. W tym miejscu należy odróżnić sferę
podmiotów niepublicznych, które zostały stworzone na danym terenie. W mojej
ocenie obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby doprecyzować również relacje
między tymi podmiotami a jednostkami samorządu terytorialnego. Postulat jest
uzasadniony w sytuacji podjętej inicjatywy uregulowania już literalnego przepisów, które wprost będą stanowić o możliwości finansowania przez samorządy
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze, aby nie
narazić się na zarzut niekonstytucyjności ,,równości”71 przy zawieraniu umów
tylko z podmiotami publicznymi lub z większościowymi udziałami.
Zob. przypis nr 49.
W projekcie z dnia 30 marca 2016 r. wskazano, że ,,obowiązujące przepisy nie dopuszczają
natomiast możliwości finansowania przez nich świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
podmioty lecznicze, dla których są one podmiotami tworzącymi, albo które znajdują są na terenie
tych jednostek samorządu terytorialnego”.
71
Koncepcję źródeł równości wyłożyłem [w:] M. Woch, Ochrona zdrowia w Polsce z punktu
widzenia filozoficznoprawnego, Warszawa 2015, s. 61-88.
69
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Wnioskodawca w projekcie bierze pod uwagę potencjalnie taką sytuację
i wskazuje, że ,,dopiero, w przypadku gdy na terenie danej jednostki samorządu
terytorialnego nie byłoby podmiotu leczniczego, który udzielałby świadczeń
opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie, dla którego ta jednostka jest podmiotem tworzącym lub podmiotem leczniczym będącym spółką kapitałową,
w której jest jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem,
jednostka ta uprawniona będzie do zawierania umów z «zewnętrznymi» podmiotami wykonującymi działalność leczniczą działającymi na terenie tej jednostki
wyłonionymi w wyniku konkursu ofert”72. Jest to niejako wykluczanie podmiotów
niepublicznych, bo nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby organy założycielskie ,,swoim” podmiotom umożliwiały wypełnianie odpowiednich zakresów
świadczeń poprzez tworzenie ,,oferty”. Tym bardziej byłoby to uzasadnione,
mając pewność finansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego73.
Poza tym istotą sprawy jest wskazanie także na dwie szczególne tezy, zawarte w uzasadnieniu proponowanych rozwiązań. Wnioskodawca wskazał, że aby
nie ,,dochodziło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń opieki
zdrowotnej zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i jednostkę samorządu terytorialnego, projektowana ustawa dopuszcza finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej jedynie w zakresie wykraczającym ponad kwotę zobowiązania
określoną w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. nadlimity). Drugim
zagadnieniem jest wskazanie, że ustawa nie nakłada na samorządy obowiązku
finansowania świadczeń dla członków swojej wspólnoty, ale jedynie przyznaje
im taką możliwość.
Takie fakultatywne wskazanie jest umotywowane tym, że gdyby byłoby to
nałożenie nowych zadań, to wówczas byłby obowiązek przyznania w tym zakresie
jednostkom nowych, dodatkowych środków finansowych. Ponadto wskazano, że
,,jednocześnie możliwość ta nie narusza obowiązków władz publicznych wynikających z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatelom, niezależnie
od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres
W projekcie wskazano dokonanie zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 236, z późn. zm.), polegającej na wskazaniu w art. 3, że jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów u.o.ś.z.
73
Por. D. Sikora, Buty Judyma nie dla resortu zdrowia, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 7 kwietnia
2015, nr 81, s. B8, gdzie Autorka wskazuje, że ,,Resort zdrowia, proponując samorządom wejście
w rolę płatnika, szuka dodatkowych pieniędzy dla systemu po omacku. Bo skoro jest ich za mało,
to trzeba sięgnąć do kieszeni tych, którzy na leczenie płacą zdecydowanie mniej niż cała reszta
społeczeństwa, albo w ogóle”.
72
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udzielania świadczeń określa ustawa”74. Obecnie jest to u.o.ś.z., która oprócz
zadań dotyczących jednostek samorządu terytorialnego normuje zadania innych
władz publicznych. Ustawa ta przewiduje równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w ramach
środków finansowych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia
rozdysponowywanych w umowach ze świadczeniodawcami.
Wnioskodawca projektu wskazuje, że ,,aby nie naruszać zasad tego dostępu
(w tym wynikających z przepisów o listach oczekujących na udzielanie świadczeń),
projektowana zmiana zakłada możliwość sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego ponad kwotę zobowiązania
Narodowego Funduszu Zdrowia wobec danego świadczeniodawcy”.
Oprócz kwestii finansowania świadczeń pojawiają się zagadnienia organizacyjne dotyczące poszczególnych uczestników tzw. systemu ochrony zdrowia.
Mianowicie szpitale powiatowe jednoczą siły. Co to oznacza? Do sądu trafił wniosek o stworzenie ogólnopolskiego związku pracodawców. Pod hasłem ,,chcemy
mieć większą siłę przebicia” Marek Wójcik wskazuje, że tylko w takiej sytuacji
można mieć większe możliwości w kontekście działań legislacyjnych. Informuje
także, iż w pierwszej kolejności szpitale powiatowe chcą mieć wpływ na decyzje,
aby szpitale o tzw. wyższym stopniu referencyjności nie odbierały pieniędzy
szpitalom powiatowym. Przedstawiciele szpitali powiatowych chcą wzorować
się na organizacjach zrzeszających placówki podstawowej opieki zdrowotnej,
którzy corocznymi groźbami zamykania gabinetów na przełomie każdego roku
potrafią skutecznie dbać o interesy członków75.
Równocześnie toczą się prace nad koncepcją nowej europejskiej unii medycznej. Zgodnie z założeniami działalności europejskich sieci referencyjnych (ERN)
ma być skoncentrowana na chorobach rzadkich i schorzeniach wymagających
kompleksowego, trudno dostępnego leczenia. Ministerstwo Zdrowia wskazuje,
że ,,punktem wyjścia do stworzenia koncepcji ERN było przekonanie, że poszczególne systemy opieki zdrowotnej każdego z 28 państw UE nie są w stanie
samodzielnie zapewnić optymalnego poziomu opieki pacjentom ze szczególnie
skomplikowanymi problemami klinicznymi”76. W mojej ocenie definiowanie zaSzczegółowej analizy przepisu ar. 68 Konstytucji RP dokonałem [w:] M. Woch, Kto ma decydować o prawie do ochrony zdrowia w państwie demokratycznym, czyli filozoficzne ujęcie zdrowia
i choroby [w:] Opieka zdrowotna w systemie władzy publicznej w Polsce, tom 1, M. Konarski, M. Woch
(red.), Warszawa 2013, s. 11–46.
75
Por. Szpitale powiatowe jednoczą siły, ,,Puls Biznesu”, 7 kwietnia 2016, nr 67, s. 6.
76
Por. K. Klinger, Nowa europejska unia medyczna, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 4 kwietnia 2016,
nr 36, s. 5, gdzie wskazano, że do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło osiem wniosków od
szpitali, które otrzymają odpowiednie zaświadczenia umożliwiające zgłoszenie się do sieci. Nabór
wniosków rozpoczął się w połowie marca i będzie trwał do końca czerwca.
74
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gadnień podstawowej opieki zdrowotnej jako filara funkcjonowania organów
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest uzasadnione i nie tylko przez
pryzmat zwiększania poziomu finansowania tego obszaru medycyny rodzinnej.
Przede wszystkim istotne są rozwiązania wskazujące na uregulowania zagadnień
dotyczących praw i obowiązków zachodzących między wielostronnymi uczestnikami tzw. systemu ochrony zdrowia.

Streszczenie
Analiza roli organów jednostek samorządu terytorialnego w systemie ochrony
zdrowia Polski jest pilnym zadaniem nauki. Zajmują one w tym systemie kluczową
pozycję, ponieważ to od nich zależy skuteczność ochrony i promocji zdrowia,
a nie tylko od płatnika szczebla administracji rządowej.

Słowa kluczowe: pacjent, państwo opiekuńcze, podstawowa opieka zdrowotna.

Summary
Primary Health Care as a pillar of the functioning of local government units in
the Republic of Poland
The role of the local government bodies in the Polish health care system
should be urgently analysed from a scientific point of view. They play a central
role in the health care system as the effectiveness of protection and promotion
of health depends directly on the functioning of these bodies and not only on
the actions of the payer of the government authorities level.
Key words: the patient, the welfare state, primary health care.
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Sławomir Wysocki

Rozdział XIII.
Inteligentnie integrować,
czyli o tym, jak budować spójne
systemy zarządzania urzędem
1. Wprowadzenie
W debacie o stanie administracji publicznej dominują takie tematy jak: koszty
funkcjonowania administracji, ograniczenia i możliwości prawne sprawnego funkcjonowania, poziom kompetencji urzędników, a szczególnie ich liczba1. Niewiele,
przynajmniej w dyskursie publicznym, jest rozważań o zmianach, które zaszły
w poziomie zarządzania strukturami administracji publicznej. A zmiany te, choć
zdaniem wielu nadal postępują zbyt wolno, są na przestrzeni ostatnich 17 lat
znaczące. Opisują to różnego typu zestawienia i badania2. Konsekwencje tych
zmian dostrzegają obywatele, co uwidacznia się w ocenach stopnia, w jakim administracja jest nastawiona prokliencko. Stan ten jest wynikiem długiego procesu
Sławomir Wysocki – Społeczna Akademia Nauk.
1
Np. A. Radwan, Na urzędników nie ma mocnych. Redukcji zatrudnienia nie będzie, „Gazeta Prawna”, 11.09.2013 - http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/731269,na-urzednikow-niema-mocnych-redukcji-zatrudnienia-nie-bedzie.html; Informacja DSC KPRM: https://dsc.kprm.gov.
pl/sites/default/files/zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_ksc_dla_kaic_0_0.pdf ; Informacja b.MAiC:
http://www.ip.mac.gov.pl/ip2/dokumenty/badania-i-raporty/badania-omnibusowe ; Raport Fundacji
Republikańskiej, Wynagrodzenia w administracji publicznej, Warszawa, grudzień 2013 oraz szereg
dyskusji toczny przy okazji zmian przeprowadzanych po każdego rządu.
2
Np. http://www.ip.mac.gov.pl/ip2/dokumenty/badania-i-raporty/badania-ewaluacyjne/7622,Wyniki-badania-quotBarometr-rozwoju-instytucjonalnego-jednostek-samorzadu-teryto.html lub
np. https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/sluzba-cywilna-zaufanie-i-komunikacja
lub
http://www.ip.mac.gov.pl/ip2/dokumenty/badania-i-raporty/badania-omnibusowe
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wprowadzania do urzędów różnorodnych rozwiązań zarządczych. Obecnie problemem nie jest już brak – jak to miało miejsce przed 15–16 laty – tych rozwiązań.
W wielu organizacjach występuje potrzeba uporządkowania wprowadzonych
w różnym czasie rozwiązań zarządczych. I o tym, jak to można zrobić, dążąc do
zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania, jest ten tekst3.

2. Istota integracji systemów zarządzania
Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej
skuteczne w osiąganiu celów organizacji niż podejście poprzez oddzielne systemy [BSI
Management System Integration – A Guide, 2000]. To podręcznikowe i encyklopedyczne
określanie stanu, do którego organizacje powinny dążyć. Stanu, którego potrzebę
dostrzega się także w samej administracji, gdy planuje się zmiany służące poprawie
zarządzania czy innowacyjności sektora publicznego: Stanem oczekiwanym jest zintegrowanie funkcjonujących systemów i zasobów w celu ich optymalnego wykorzystania4.
W tej części tekstu przedstawiam propozycję modelowego i praktycznego
podejścia zmierzającego do integrowania systemów zarządzania w urzędach
administracji publicznej. Celem procesu jest budowanie spójnego systemu
zarządzania organizacją opartego na wykorzystywanych już systemach, modelach i narzędziach. Integracja to łączenie, sprawianie, że jakieś elementy stają
się silniej związane, np. poprzez korzystanie ze wspólnych zasobów. Co w takim
razie powinno być poddane procesom integracji w urzędach administracji rządowej? Obecnie podstawowymi elementami systemu zarządzania w urzędach,
bezpośrednio wynikającymi z regulacji prawnych, są:
•• standardy kontroli zarządczej (kz);
•• tzw. podejście zadaniowe do tworzenia i monitorowania budżetu (tzw.
budżet zadaniowy – bz);
•• standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (standardy
ZZL w SC).
Tekst powstał na podstawie roboczych opracowań autora, które następnie stanowiły część
raportu podsumowującego działania realizowane w ramach projektu systemowego Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.
Por: https://dsc.kprm.gov.pl/procesy-cele-kompetencje-zintegrowane-zarzadzanie-w-urzedzie
oraz https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/procesy-cele-kompetencje-zintegrowane-zarzadzaniew-urzedzie-raport-podsumowujacy
4
Innowacyjność zarządzania w sektorze publicznym – mit czy rzeczywistość? Opracowanie
Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów, Biuletyn Nr 1 (14), Warszawa 2015,
Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
3
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Równolegle w dużej grupie urzędów funkcjonowały lub nadal funkcjonują
w różnym stopniu zaawansowania i wykorzystywania systemy zarządzania jakością oparte na międzynarodowych standardach ISO. Są to głównie systemy
zarządzania jakością wdrożone zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009,
systemy zarządzania (zgodne z w wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz
PN-EN ISO/IEC 17020:2012) zgodnością usług laboratoriów, systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji zgodne z ISO/IEC 27001, system zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz system EMAS.
W niektórych urzędach funkcjonują tzw. zintegrowane systemy zarządzania,
przy czym integracja dotyczy najczęściej systemu zarządzania jakością (ISO 9001),
bezpieczeństwa, rzadziej systemu środowiskowego. Zazwyczaj podstawą większości takich projektów integracyjnych jest system zarządzania jakością zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001. Dodatkowo w ramach tych zintegrowanych
systemów wdrożono wymagania dodatkowe wynikające z Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (system wymagań opracowany przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji oraz Krajową Izbę Gospodarczą).
Gdy rozważane jest modelowe i praktyczne podejście do integracji systemów zarządzania, warto zapoznać się z wnioskami, rekomendacjami,
jakie dotychczas sformułowano w tym zakresie. Przegląd5 dostępnej w tym
obszarze wiedzy wskazuje, że pojęcie integracji systemów zarządzania jest
najczęściej utożsamiane z integracją tzw. sformalizowanych (znormalizowanych) systemów zarządzania 6. Czyli systemów opartych na normach ISO
serii 9000, normach ISO serii 14000, standardach dot. systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy – OHSAS 18001, systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 oraz systemu społecznej odpowiedzialności biznesu SA 8000. Literatura przedmiotu wskazuje7 wiele
5
Por. P. Kafel, T. Sikora, Integracja systemów zarządzania, „Problemy Jakości” nr 8/2011. Artykuł przeglądowy literatury badań dotyczących integracji systemów zarządzania. Analizowana
literatura opublikowana została w języku angielskim i obejmowała publikacje z lat 2000–2010;
P. Kafel, Integracja systemów zarządzania – nowe kierunki badań, „Problemy Jakości” nr 5/2015.
Artykuł jest przedstawieniem wyników przeglądu literatury opublikowanej w latach 2012–2014
dotyczących aspektów integracji systemów zarządzania. Analizowana literatura opublikowana
została w języku angielskim.
6
Por. T. Borys, P. Rogala, (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Warszawa
2011, Difin, ISBN 978-83-7641-551-2; J. Ejdys, Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
7
J. Jonker, S. Karapetrovic, Systems thinking for the integration of management systems, Business
Process Management Journal 10.6 (2004), 608. ABI/INFORM Global, ProQuest. Web. 3 Feb. 2011; S.
Karapetrovic, Strategies for the integration of management systems and standards. TQM Magazine
(2002), 14(1), s. 61–7; G. Wilkinson, B. G. Dale, Integrated management systems: an examination of
the concept and theory, The TQM Magazine (1999), 11(2), s. 95–104.

205

teoretycznych modeli integracji znormalizowanych systemów zarządzania.
Niewiele jest natomiast badań dotyczących praktycznych aspektów związanych z integracją systemów zarządzania. A jeśli już, to dotyczą sektora
przedsiębiorstw8 . Gdy przyjrzeć się bliżej zawartym tam wnioskom i proponowanym rekomendacjom, to dostrzec można szereg podobieństw. Oto
kilka przykładów9 :
•• brak przekonania wśród pracowników o korzyściach płynących z procesu
integracji plus dominujące przekonanie, że to dodatkowa (w domyśle niepotrzebna) praca;
•• braki dotyczące wizji, misji, sformułowanych celów, wzajemnych powiązań,
błędne sformułowanie tych celów, zaniechania w monitorowaniu stopnia
realizacji ustalonych celów; regulaminy organizacyjne nieodpowiadające
realizowanym procesom.
Jako rekomendacje wskazuje się m.in.: przedstawianie korzyści z integracji
nie tylko w wymiarze organizacji, ale pojedynczych pracowników; zbudowanie
Patrz cytowane w poprzednich przypisach artykuły przeglądowe P. Kufla oraz A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus, Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań. Bezpieczeństwo, informacja,
integracja, model doskonalenia, ROI Consulting, Warszawa 2013; A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus,
Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań. Systemy zarządzania w świetle badań empirycznych.
Rekomendacje stosowania, ROI Consulting, Warszawa 2013; http://www.slideshare.net/senkus/
systemy-zarzadzania-w-swietle-nowych-wyzwan-t2
9
A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus, Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań…, s. 119– 16 Por.
P. Kafel, T. Sikora, Integracja systemów zarządzania, „Problemy Jakości” nr 8/2011. Artykuł przeglądowy
literatury badań dotyczących integracji systemów zarządzania. Analizowana literatura opublikowana
została w języku angielskim i obejmowała publikacje z lat 2000–2010; P. Kafel, Integracja systemów
zarządzania – nowe kierunki badań, „Problemy Jakości” nr 5/2015. Artykuł jest przedstawieniem
wyników przeglądu literatury opublikowanej w latach 2012–2014 dotyczących aspektów integracji
systemów zarządzania. Analizowana literatura opublikowana została w języku angielskim.
Por. T. Borys, P. Rogala, (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Warszawa 2011, Difin, ISBN 978-83-7641-551-2; J. Ejdys, Model doskonalenia znormalizowanych systemów
zarządzania oparty na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
J. Jonker, S. Karapetrovic, Systems thinking for the integration of management systems, Business
Process Management Journal 10.6 (2004), 608. ABI/INFORM Global, ProQuest. Web. 3 Feb. 2011;
S. Karapetrovic, Strategies for the integration of management systems and standards. TQM Magazine
(2002), 14(1), s. 61–7; G. Wilkinson, B. G. Dale, Integrated management systems: an examination of
the concept and theory, The TQM Magazine (1999), 11(2), s. 95–104.
Patrz cytowane w poprzednich przypisach artykuły przeglądowe P. Kufla oraz A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus, Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań. Bezpieczeństwo, informacja,
integracja, model doskonalenia, ROI Consulting, Warszawa 2013; A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus,
Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań. Systemy zarządzania w świetle badań empirycznych.
Rekomendacje stosowania, ROI Consulting, Warszawa 2013; http://www.slideshare.net/senkus/
systemy-zarzadzania-w-swietle-nowych-wyzwan-t23;
http://www.slideshare.net/senkus/systemy-zarzdzania-w-wietle-nowych-wyzwa-systemyzarzdzania-w-wietle-bada-empirycznych-rekomendacje-stosowania?related=1
8
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przekonania do misji organizacji, odwołując się do podstawowych zasad, które
podziela większość ludzi; konstruowanie celów z praktycznymi rezultatami i stosowanie wszelkich dostępnych mechanizmów „nagradzania za sukces”. Jednak
jest to nadal poruszanie się w obszarze dotyczącym znormalizowanych systemów
zarządzania. A tak jak wskazano na wstępie, w urzędach administracji publicznej
systemy te są elementem dodanym i stosowanym w bardzo wielu podmiotach,
ale nie powszechnie. Podstawą są jednakowe dla wszystkich standardy kontroli
zarządczej, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (w administracji rządowej) oraz reguły dotyczące podejścia zadaniowego do konstruowania budżetu danej jednostki. To jest ten drugi poziom procesów integracji,
który jest przedmiotem zainteresowania. Tu można polegać tylko na pojedynczych przykładach działań integracyjnych. Nie ma pogłębionych, empirycznych
badań, jak jest i jak należy podchodzić do zagadnienia. Tym samym, opisując
możliwe modelowe i praktyczne podejście do integracji systemów zarządzania
w sektorze publicznym, polegamy na dotychczasowym doświadczeniu w tym
zakresie, którym dysponują konsultanci pracujący dla urzędów oraz opisach,
informacjach, które prezentują urzędy w postaci dobrych praktyk.
Kolejnymi elementami, które trzeba brać pod uwagę, planując proces integracji systemów, modeli, mechanizmów i narzędzi zarządzania, są produkty
i rozwiązania (m.in. zestawy procesów, opisane cele, modele kompetencji)
wytworzone podczas prac projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”
(dalej jako projekt PCK/KPRM)10.
W każdym z tych obszarów wytworzono lub zmodyfikowano m.in. opisy
procesów, jakie funkcjonują w organizacji, określono lub zmodyfikowano – poprawnie pod względem metodycznym – cele strategiczne i operacyjne, opisano
zestawy kompetencji. Każdy z tych i innych produktów oraz przyjętych rozwiązań
projektowych stanowi podstawę do praktycznej realizacji wymogów wynikających ze standardów kontroli zarządczej [patrz: Komunikat Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych].
Co do zasady, podczas prac projektu w pewnym zakresie występowały już
mechanizmy integrowania poszczególnych rozwiązań. Np. dążono do zgodności
celów określonych dla opisanych procesów z zestawem celów operacyjnych i straPor. Projekt „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” to projekt
systemowy Szefa Służby Cywilnej. Obejmował on 169 dużych urzędów administracji rządowej, w tym
ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie oraz urzędy takie jak inspektoraty wojewódzkie,
kuratoria oświaty itp. Zasadnicza faza jego realizacji trwała od końca 2014 r. do końca III kwartału
2015r.: https://dsc.kprm.gov.pl/procesy-cele-kompetencje-zintegrowane-zarzadzanie-w-urzedzie
10
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tegicznych urzędu. Wskazane mierniki dla procesów i celów stanowiły w części
urzędów (głównie dotyczy to ministerstw i urzędów centralnych) podstawę
modyfikacji zapisów w części zadaniowej projektowanego budżetu zadaniowego. W pierwszej połowie 2015 roku w Ministerstwie Finansów trwały prace nad
opracowaniem nowej wersji katalogu funkcji, zadań, podzadań, działań mających
stanowić podstawę prac nad budżetem państwa w układzie zadaniowym na
2016 r. Część ministerstw i urzędów centralnych wykorzystywała opracowania
(m.in. inaczej sformułowane cele i precyzyjniejsze mierniki) do negocjowania
zmian w swoich obszarach (działach administracji rządowej). Sam proces wdrożeniowy prowadzony w ramach projektu charakteryzował się różnorodnymi podejściami do integracji z uwagi na różny stopień dojrzałości organizacji w ramach
poszczególnych komponentów projektu. I tak np.:
•• w niektórych urzędach, szczególnie tych bez jakiejkolwiek praktyki w zakresie zarządzania, całość prac zmierzała do skutecznego wprowadzenia
podejścia procesowego. I tym samym działania integracyjne były bardzo
ograniczone i skoncentrowane na wprowadzeniu do formalnego obiegu
zestawu procesów i mechanizmu ich optymalizacji (np. poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie organizacyjnym i regulaminie kontroli zarządczej);
•• w organizacjach z mniejszą lub większą praktyką (np. po doświadczeniach
z systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami ISO 9001) miał
miejsce mechanizm modyfikacji dokumentacji tego systemu i wprowadzania zidentyfikowanych i opisanych procesów do realnego zarządzania;
•• w innych wprowadzano do działających podsystemów zarządzania (kz, SZJ
wg ISO 9001) różne elementy uzupełniające lub doskonalące. Np. model
kompetencyjny powiązano z informatycznym systemem płacowo-kadrowym oraz miernikami celów kz i miernikami bz.
W istocie więc procesy integracji powinny przebiegać zarówno na poziomie
istniejących już rozwiązań (modeli, systemów, podejść, itd.), czyli pomiędzy
mechanizmami planowania budżetowego w układzie zadaniowym, zarządzania
zasobami ludzkimi wg standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (ZZL w SC)11 oraz szeregiem podejść wynikających z funkcjonujących systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, itp. Druga płaszczyzna
powiązań tworzona jest w wyniku wzajemnego wykorzystywania procedur,
mechanizmów, opisów, itp., jakie wytworzono w urzędach w procesie dorad11
Standardy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w służbie to instrument wprowadzony przez
Szefa Służby Cywilnej w 2012 r. Była to odpowiedź sygnalizowany przez urzędy brak jednolitych
wytycznych w tym zakresie. Wprowadzono je zarządzeniem nr 3 Szefa SC z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
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czym wspomnianego projektu realizowanego dla KPRM. Modelowo można to
zobrazować jak na poniższym rysunku12.
Rysunek 1. Model procesu integracji systemów zarządzania

3. Zasady kontroli zarządczej
elementem porządkującym procesy integracji
Proces integracji można realizować, tworząc z istniejących mechanizmów
filary zintegrowanego systemu. Przykład takiego podejścia znajdziemy w opisie
systemu kontroli zarządczej Ministerstwa Środowiska13: …poszczególne części
dokumentu przedstawiają organizację systemu [kontroli zarządczej]. Model opiera
się na trzech filarach wskazywanych w standardach kontroli zarządczej: Cele, Ryzyka,
Mechanizmy Kontroli. Jeśli nie budujemy od początku, a tylko porządkujemy, modyfikujemy istniejący system zarządzania, zalecane jest podejście sekwencyjne:
Na podstawie prezentacji i raportu, który stanowi podsumowanie działań, wniosków i rekomendacji realizowanych i opracowanych w ramach projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.
13
Księga Systemu Kontroli zarządczej Ministerstwa Środowiska, Załącznik do zarządzenia nr 9
Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r.
12
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po zdefiniowaniu celów (lub ich modyfikacji, uporządkowaniu), następuje opis
procesów (mapy, cele, itd.), a równolegle pracujemy nad modelem kompetencyjnym i innymi narzędziami z tego obszaru. Cały ten sekwencyjny proces przynosi
produkty, dla których z jednej strony dokumentacja istniejących rozwiązań (kz,
bz, systemy ISO, program ZZL) jest punktem wyjścia, z drugiej ta dokumentacja
podlega zmianie i na koniec jest częścią produktów owego procesu.
Tym samym w praktyce jedynym stałym elementem procesu integracji powinna być stała zmiana, a mówiąc językiem zarządzania, doskonalenie istniejących rozwiązań. I trzeba przy tym pamiętać, że taki proces integracji ma
wszelkie cechy projektu, jak zauważyli autorzy 14, publikacji o integracji znormalizowanych systemów zarządzania. Na każdym etapie tego procesu urząd
powinien weryfikować podejścia, wytworzone rozwiązania z punktu widzenia
kryterium użyteczności dla danego obszaru przy jednoczesnym sprawdzaniu,
czy buduje/zbuduje to na końcu zintegrowany system zarządzania. Kryteriami
tej integracji powinien być poziom/zakres/, w którym poszczególne elementy
systemu „zazębiają się”.
Zasadniczą tezą przewodnią tekstu jest wskazanie na porządkujący charakter,
jaki w procesie integracji powinien odgrywać system kontroli zarządczej. Wszelkie
działania zmierzające do powiązania różnych narzędzi, procedur, systemów itd.
w urzędzie powinny zmierzać do budowy systemu kontroli zarządczej wykorzystującego je na rzecz realizacji wytyczonych standardów kz.
Dlaczego postawiono taką tezę?
Po pierwsze, praktyka dotycząca trwałości rozwiązań zarządczych wprowadzanych w administracji rządowej jako dobrowolne, projektowe (zewnętrzne)
lub podobne rozwiązania, wskazuje na ich niewielką skuteczność. Dodatkowo
takie budowanie „wysp innowacji” nie zawsze sprzyja kształtowaniu jednolitego
modelu zarządzania w grupie urzędów administracji rządowej.
Po drugie, celem procesu integracji powinno być dążenie do systemowego
poprawienia zarządzania w urzędach. W związku z tym wszelkie innowacje, udoskonalenia, narzędzia zmian lub po prostu procedury postępowania
wspierające zarządzanie zadaniami powinny być w urzędach odnoszone do
jednakowych standardów zarządzania. Takie wprowadzono w ramach kontroli zarządczej15 .
A. Wysokińska-Synkus, P. Synkus, Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań…, s. 137.
Taka interpretacja, a zarazem zalecenie znalazło się w publikacji, pt. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, Unormowania prawne i otoczenie. Kompendium Wiedzy. (Wersja
1.0), Ministerstwo Finansów, luty 2012. Publikacja ukazała się po 2 latach obowiązywania przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nakładających na kierowników jednostek
sektora publicznego obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej
14
15
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W procesie audytu stanu zarządzania w urzędach uczestniczących we wspomnianym projekcie stwierdzano niejednokrotnie braki i różne niepoprawności
[np. niepoprawnie sformułowane cele będące w istocie zadaniami komórek organizacyjnych czy urzędu, niestosowanie w praktyce jakichkolwiek metod systematycznego analizowania skuteczności procesów organizacji], a nade wszystko
sformalizowane podejście do wykorzystywania mechanizmów kontroli zarządczej. W dużym stopniu potwierdzano to podczas procesu doradczego, który
pozwalał na wnikliwsze niż podczas audytu przyjrzenie się mechanizmom kz.
Wcześniej zasygnalizowano to w raporcie NIK z kontroli16 przeprowadzonej
w okresie 1 stycznia 2013 r. – 30 września 2014 r.
W opisie wyników innej kontroli, pt. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli
zarządczej17 stwierdzono, że: stworzony system kontroli zarządczej koncentrował się w wielu jednostkach głównie na formalnych aspektach oraz że: na
obecnym etapie organizacji i wykonywania poszczególnych działań w ramach
systemu kontroli zarządczej nie zostały spełnione założenia i oczekiwania co
do poprawy jakości i skuteczności zarządzania w jednostkach administracji
publicznej. Wyniki kontroli, opublikowane w marcu 2015, potwierdziły fakt
formalnego wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i prawnych zapewniających dostosowanie systemu kontroli zarządczej do specyficznych potrzeb
jednostki lub działu administracji rządowej. Jednak pomimo upływu pięciu
lat od wprowadzenia przepisów dotyczących kontroli zarządczej ustalenia
NIK wskazują na brak jej skuteczności oraz na problemy z oceną efektywności
mechanizmów kontroli zarządczej.
Autor tekstu ma świadomość obecnego stanu i wiedzę o dotychczasowych
praktykach stosowania kontroli zarządczej w urzędach administracji rządowej.
Jednak podziela zasady, które kontrola zarządcza, zgodnie z intencją ustawodawcy, miała wprowadzić do zarządzania publicznego i dlatego stawia tezę
o potrzebie jej naczelnego i porządkującego charakteru w procesie integracji
zarządzania w urzędach. Procesu, który, wykorzystując najróżniejsze systemy,
metody, narzędzia, itd. wbudowane już w organizacje lub do niej wprowadzane,
będzie je spajał z punktu widzenia ogólnych zasad zarządzania opisanych standardami kontroli zarządczej.
w zarządzanych jednostkach. Porządkowała szereg kwestii, które nie były opisane w wydawanych
w międzyczasie wytycznych i komunikatach Ministerstwa Finansów.
16
Informacja o wynikach kontroli pn. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej
w wybranych jednostkach administracji rządowej, KBF-4101-002-00/2014, Nr ewid. 26/2015/P/14/011/
KBF, marzec 2015.
17
Informacja o wynikach kontroli audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej NIK,
Warszawa lipiec 2012 r. Nr ewid.26/2012/P/11/022/KBF
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Zasady18 kontroli zarządczej kładą nacisk na to, że jest to: samodoskonalenie organizacji oraz ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych
przez organizację procesów, a sposób zdefiniowania kontroli zarządczej wskazuje,
iż de facto jest tożsama z zarządzaniem, a ponad to realizacja tej koncepcji oznacza
stałe dokonywanie oceny organizacji pod kątem zdolności do osiągania wyznaczonych celów oraz poprawianie narzędzi zarządzania.
Tym samym uprawnione staje się wskazanie kontroli zarządczej jako głównego
narzędzia już wbudowanego w system administracji i tym samym możliwego do
praktycznego zapewnienia owej systemowej zmiany stanu zarządzania.
Jak napisano w cytowanej wyżej publikacji MF, wprowadzenie koncepcji kz nie
jest równoznaczne z koniecznością budowy działającej już organizacji od początku.
Koncepcja kz umożliwia opisanie czy wręcz zinwentaryzowanie aktualnego stanu
zarządzania organizacją i podjęcie tylko takich działań, które zostaną uznane za
konieczne, bo uzupełniające system o brakujące elementy19 .
Według podejścia, które opisuję, zasadnicza zmiana zarządzania w urzędach administracji rządowej może być dokonana poprzez wprowadzanie
i praktykowanie wielu dotychczasowych rozwiązań uzupełnionych lub rozwiniętych o elementy wdrożone w projekcie PCK/KPRM. Cały proces można
by określić jako sanację kontroli zarządczej, a jego zasadniczym celem jest
wykorzystanie efektu synergii wielu mechanizmów zarządczych do usprawnienia zarządzania. Zaproponowany proces integracji mechanizmów zarządczych nakierowany na obsługę realizacji standardów kontroli zarządczej ma
obecnie i mieć będzie w urzędach bardzo wiele postaci. Nie sposób przedstawić, nawet na poziomie generalnych powiązań, wszystkich możliwości.
Zasadą porządkującą takie podejście powinno być sprawdzanie, czy i w jakim stopniu istniejące zapisy, procedury, ustalenia zapewniają realizację
standardów kz. Na poziomie szczegółowych działań dążeniem powinno być
podejście jak w podanym szczegółowym przykładzie: optymalizacja procesu
pn. „Zaplanowanie i realizacja rozwoju pracowników” doprowadzić może do
zmiany sposobu jego procedowania i/lub dokumentów, jakimi posługujemy się
przy jego realizacji. Dodatkowo wartością mogą być rekomendacje co do sposobu kwalifikowania pracowników na szkolenia, oceny wykorzystania nabytych
umiejętności w kontekście potrzeb kompetencyjnych na danym stanowisku, itd.
Ww. elementy mogą być spełnieniem postulatów pracowników zgłoszonych
podczas samooceny kontroli zarządczej.
18
Poniższe cytowane założenia kz pochodzą z cytowanej wyżej publikacji, pt. Kontrola zarządcza
w sektorze finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, luty 2012
19
Por. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych…,
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Rysunek 2. Przykłady integracji systemów i narzędzi zarządzania20

Zintegrowany system zarządzania zatem to kilka współdziałających ze sobą
i uzupełniających się podsystemów urzędu, dokumentacji je opisującej, tak by
całość była dostosowana do specyfiki funkcjonowania urzędu. Ważne jest też,
by w sytuacjach zmian w przepisach czy zakresie oczekiwań klientów i interesariuszy stosować test integracji dla nowych inicjatyw z zakresu zarządzania
wprowadzanych do urzędu.

4. Rekomendacje dla procesów integracji systemów zarządzania
Na koniec kilka wybranych rekomendacji21, których zastosowanie może wpłynąć na skuteczność działań integracyjnych.
A.	Rekomenduje się podniesienie zdolności adaptowania rozwiązań zewnętrznych w ramach poszczególnych systemów zarządzania do indywidualnych,
specyficznych potrzeb urzędu.
Często dostrzeganą praktyką jest sytuacja, w której urzędy nie podejmują
wysiłku związanego z dostosowaniem różnych elementów systemów zarządza20
Na podstawie prezentacji S. Wysockiego z konferencji podsumowującej projekt „Procesy,
cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/materialy_konferencyjne_3.09.2015.pdf
21
Na podstawie rekomendacji opisanych w przywoływanym raporcie projektu PCK/KPRM.
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nia do swoich potrzeb, tylko przyjmują pewne rozwiązania (stanowiące tylko
wytyczne w danym obszarze), bez refleksji nad ich rzeczywistą adekwatnością
i przydatnością do zarządzania urzędem. Podejście takie charakteryzuje się
dążeniem do zapewnienia formalnej zgodności pomiędzy wytycznymi (np.
nadanymi przez urząd nadzorujący) a działaniami podejmowanymi przez urząd.
Dobrą praktyką w odniesieniu do niniejszej rekomendacji są rozwiązania zastosowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym system kontroli zarządczej
integruje na poziomie dokumentów oraz procedur takie mechanizmy jak zarządzanie ryzykiem, planowanie pracy opartej na celach, zarządzanie procesami
i portfelem projektów, a także czynnie wykorzystuje dane wytwarzane na
użytek planowania zadaniowego budżetu oraz alokacji etatów i kosztów stąd
wynikających.
B.	Rekomenduje się zwiększenie stopnia wykorzystania w procesach zarządczych informacji gromadzonych w systemach informacyjnych.
Zasoby danych i informacji gromadzonych w różnych systemach informacyjnych w urzędach są bardzo duże. Jednocześnie zdiagnozowana została
powtarzająca się praktyka, że zasoby te są w niewystarczającym stopniu wykorzystywane w procesach zarządczych, zarówno w ujęciu bieżącym, operacyjnym, jak i strategicznym. Wykorzystaniu gromadzonych informacji i danych
sprzyja wsparcie ze strony systemów informatycznych. Generalnie poziom
wyposażenia urzędów w różnorodne narzędzia informatyczne jest duży. Poza
dość powszechnie stosowanym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w każdym z urzędów funkcjonuje co najmniej kilka innych programów, baz
danych, itp. Realnym problemem jest jednak to, że bardzo często w obszarze
IT istnieje problem hermetyczności baz danych i zbiorów informacji, występuje rozproszenie zbiorów – podobne informacje gromadzone są przez różne
komórki organizacyjne.
C.	Rekomenduje się wdrożenie i zapewnienie systematycznego funkcjonowania formuły „przeglądów zarządzania”, obejmujących wszystkie podsystemy zarządzania utrzymywane urzędach.
Przegląd zarządzania jest techniką – specyficzną dla systemów zarządzania opartych na wymaganiach norm ISO – stosowaną w celu zapewnienia
skuteczności i ciągłej przydatności systemów zarządzania. Przeprowadzanie połączonego przeglądu dla kilku systemów zwiększa stopień integracji, wynikający z faktu jednoczesnego analizowania danych pochodzących
z różnych obszarów funkcjonowania urzędu. Przegląd zarządzania wpisuje
się w mechanizm ciągłego doskonalenia, który jest nieodzowny w każdej
organizacji chcącej doskonalić swoje systemy zarządzania. Mechanizm ten,
poza przeglądem zarządzania, obejmuje także przeprowadzanie audytów
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wewnętrznych, planowanie i realizowanie działań doskonalących oraz ustanawianie właścicieli i nadzór nad realizacją celów. Ma on zatem charakter
kompleksowy i skonkretyzowany w zakresie proceduralnym oraz instrumentalnym i powinien zostać zrealizowany na etapie przygotowywania wymaganego dokumentu opisującego stan kontroli zarządzającej w urzędzie
w danym roku. Przygotowanie zestawu informacji (tzw. danych wejściowych)
do przeglądu wymaga całościowego spojrzenia na mechanizmy zarządzania
funkcjonujące w organizacji. Pomóc w tym może proponowane w ramach
rekomendacji działanie przypisujące poszczególnym standardom kontroli
zarządczej narzędzia, procedury i mechanizmy zarządzania funkcjonujące
w organizacji. W wymiarze praktycznym sprowadza się to do zestawienia
różnego typu sprawozdań, podsumowań, informacji i innych dokumentów
opisujących działanie organizacji i stopień, w jakim osiąga ona wyznaczone
cele, realizuje zadania i wypełnia funkcje, do jakich została powołana. Tylko
taki zestaw pozwala na rzeczywisty przegląd zarządzania, a tym samym uzyskanie informacji, jak skuteczne są mechanizmy kontroli zarządczej.

5. Zakończenie
Na zakończenie dodać należy, że dla jakichkolwiek działań integracyjnych
konieczne są tzw. sprzyjające okoliczności wspierające ich zastosowanie. Mowa
tu, m.in. o obecnym od szeregu lat procesie tzw. informatyzacji (cyfryzacji) administracji, w którym to podejście oparte na wykorzystaniu różnorodnych, ale
zintegrowanych narzędzi zarządzania stosowanych w danym urzędzie, sprzyja
skutecznemu wykorzystaniu zastosowaniu technologii informatycznych. Np.
warunkiem efektywności działań służących temu, by poszczególne usługi
urzędu możliwe były do realizacji poprzez sieć internetową, jest skuteczne
zarządzanie w organizacji procesami. A to z kolei zakłada, że elementy sformalizowanego systemu (np. wg wymagań ISO 9001) czy elementy wdrożone,
jako realizacja standardów kontroli zarządczej (cele, mierniki, itp.), były ze
sobą spójne.
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Streszczenie
W tekście przedstawiano propozycję modelowego i praktycznego podejścia zmierzającego do integrowania systemów zarządzania w urzędach
administracji publicznej. Celem takiego procesu powinno być budowanie
spójnego systemu opartego na wykorzystywanych już systemach, modelach
i narzędziach. Zasadniczą tezą przewodnią tekstu jest wskazanie na porządkujący charakter, jaki w procesie integracji powinien odgrywać system kontroli
zarządczej. Wszelkie działania zmierzające do powiązania różnych narzędzi,
procedur, systemów, itd. w urzędzie powinny zmierzać do budowy systemu
kontroli zarządczej, wykorzystującego je na rzecz realizacji wytyczonych
standardów kontroli zarządczej.
Słowa kluczowe: systemy zarządzania, kontrola zarządcza, integracja systemów zarządzania

Summary
Intelligently integrate or about how build
a cohesive management systems office
The text proposes a model and practical approach for integrating management systems in public administration offices. The aim of this process should be
to build a coherent system based on already used systems, models and tools. The
main thesis of the text is the leading indication for ordering the nature of how
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the process of integration should play a system management control. Any action
to combine different tools, procedures, systems, etc. in the office should aim to
build a management control system using them to implement the standards set
out management control.
Key words: management systems, control management, integration of management systems.
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Dr Tomasz Dusiewicz

Rozdział XIV.
Administracja w dramaturgicznej
perspektywie Ervinga Goffmana
1. Wprowadzenie
Jednym z najbardziej znanych socjologów minionego stulecia badających fenomen międzyludzkich interakcji był Erving Goffman żyjący w latach 1922–1982.
Jonathan H. Turner, prezentując w swojej „Strukturze teorii socjologicznej”
dorobek naukowy tego badacza, podkreślił nawet, iż był on przypuszczalnie
„najbardziej twórczym teoretykiem procesów interakcji w drugiej połowie XX
wieku”1. Wypracował bowiem „cztery modele interakcji twarzą w twarz: model
dramaturgiczny, model rytuału interakcyjnego (…), model interakcji strategicznej (…) i model analizy ramowej”2. Najbardziej znany jest ten pierwszy – model
dramaturgiczny, który został opisany w epokowej pracy „The Presentation on
Self in Everyday Life”3 opublikowanej w Polsce pod tytułem „Człowiek w teatrze
życia codziennego”4. Goffman opisał w niej ludzkie spotkania w sposób bardzo
atrakcyjny. Posłużył się analogią życia społecznego do teatru i pomysłowo
wykorzystał metaforę teatralną do charakterystyki struktury życia społecznego i funkcjonowania instytucji społecznych. Perspektywa amerykańskiego
socjologa wywodzi się z teorii symbolicznego interakcjonizmu, ma charakter
ogólny i uniwersalny, zatem można zadać pytanie: jak, według tej koncepcji,
wygląda „codzienny teatr administracji”?
Dr Tomasz Dusiewicz – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.
1
J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004, s. 456 .
2
Encyklopedia socjologii, Tom I, Warszawa 1998, s. 246 .
3
Praca ta została opublikowana w 1959 r.
4
Książka doczekała się już kilku wydań. Ja będę korzystał z wydania drugiego z 2000 r.
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2. Teatr życia codziennego
Choć Goffmanowska metafora teatralna na stałe zadomowiła się w socjologii, a język i podstawowe pojęcia tego podejścia są powszechnie stosowane,
to, zdaniem Ireneusza Krzemińskiego, perspektywa dramaturgiczna nie jest
łatwa do przedstawienia i trudno ująć ją w „jednolity schemat teoretyczny”5.
Jest ona bowiem specyficznym i osobliwym sposobem analizy społecznej
rzeczywistości dopełniającym rozpatrywanie faktów w stosowanych przez
socjologów kategoriach technicznych, politycznych, strukturalnych i kulturowych. Goffman, posługując się tą metaforą, koncentruje się na tym „co się
dzieje pomiędzy ludźmi, którzy oto znajdują się oko – w – oko, albo twarzą
– w – twarz z innymi, czy to aby wykonać wspólnie z nimi jakieś zadanie, czy
to, aby zrealizować wyznaczone sobie osobiste cele”6. Wszystkie te spotkania
rozgrywają się jednak wewnątrz określonej struktury, „w jakiejś zorganizowanej
pierwotnie przestrzeni społecznej”7. Dlatego też siatkę pojęciową koncepcji
dramaturgicznej „można zastosować w badaniu każdej konkretnej organizacji społecznej, niezależnie od tego, czy będzie to dom, czy przedsiębiorstwo
handlowe lub przemysłowe”8, czy urząd.
Podstawowym założeniem autora „Człowieka w teatrze życia codziennego”
jest stwierdzenie, że każdy z nas jest wiecznym aktorem grającym całe życie przed
różnymi publicznościami „możliwie najlepsze przedstawienie siebie samego”9.
Bez względu na cele, które kierują naszymi zachowaniami, w obecności innych
„modyfikujemy wykonywanie danych czynności, przez co swoją aktywność przekształcamy w występ – performance. Odgrywając przedstawienie, próbujemy
zaprezentować się przed innymi z jak najlepszej strony i wyrazić siebie tak, aby
obserwatorzy pozostali pod wrażeniem ukazanego im wizerunku”10.
Co więcej, występująca jednostka stara się udowodnić oglądającej ją publiczności, iż odgrywana przez nią „postać rzeczywiście posiada cechy, które zdaje
się posiadać, że wykonywane przez nią zadanie będzie miało efekty zgodne
z zadeklarowanym zamiarem oraz że w ogólności rzeczy mają się tak, jak się je
przedstawia”11. Stąd też istotą przedstawienia staje się kreowanie wspomnianeI. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi? Warszawa 1992, s. 131.
Tamże, s. 136.
7
Tamże.
8
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, s. 27.
9
J. Kurczewski, Przedmowa, [w:] J. Arcimowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktor sceny
publicznej, Warszawa 2003, s. 10.
10
T. Dusiewicz, Performatywność demokracji, [w:] O społeczeństwie, prawie i obyczajach, (oprac.)
Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, Warszawa 2013, s. 247 – 248.
11
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 47.
5

6
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go wizerunku, aby robił on zamierzone wrażenie. Zatem człowiek – aktor dba
o spójność swojego występu, kontroluje ekspresję i unika zdarzeń mogących
doprowadzić do dezorganizacji spektaklu. Poprzez tak wypracowaną postać
jednostka stara się wywierać wpływ na formułowaną w momencie spotkania
z innymi definicję sytuacji. Pilnuje, aby jego postępowanie wywołało u świadków
występu określone zachowania i reakcje. Te zachowania i reakcje publiczności
mogą wynikać ze scenopisu kulturowego czy, inaczej mówiąc, z reguł normatywnych, które wszyscy uczestnicy spektaklu poznają w procesie socjalizacji. Tak
więc umiejętna gra służy do skonstruowania wspólnej definicji sytuacji i sprawia,
że interakcja przebiega z większą łatwością.
Jak tłumaczy cytowany już Ireneusz Krzemiński, sam występ „możemy
przeanalizować także w kategoriach „technicznych” – tutaj ukazuje się wielka, opisowa – analityczna wartość metafory teatralnej”12. Wszelkie spotkania
odbywają się w jakiejś przestrzeni, dlatego „najistotniejszy dla metafory teatralnej jest – rzecz jasna – podział na „strefę sceny” i „strefę kulis” – garderoby, zaplecza, których to pojęć można używać zamiennie”13. W wypadku
indywidualnego występu – scena staje się fasadą. „Fasadą można nazwać tę
część występu jednostki, która funkcjonuje niezmiennie przez cały czas jego
trwania”14. Typowymi częściami fasady jest dekoracja – „a więc meble, sprzęty
i inne elementy, które składają się na scenerię i rekwizyty sceniczne wykorzystywane przez jednostkę podczas przedstawienia”15 . Kolejną część fasady
stanowi fasada osobista, czyli „środki wyrazu, które jednostka stosuje celowo
lub mimowolnie podczas występu”16.
Do takich środków może należeć płeć, wiek, wygląd, sposób mówienia, mimika, ale także insygnia związane z pozycją i urzędem. Fasadę osobistą szczególnie
kształtuje powierzchowność i sposób bycia aktora. „Powierzchowność odnosi
się do bodźców pouczających nas o społecznych statusach wykonawcy”17. Informuje również o tym „w jakim rytuale jednostka bierze aktualnie udział”18, np. czy
pracuje, czy odpoczywa itp. Natomiast „określenie sposób bycia możemy odnieść
do bodźców, których funkcją jest uprzedzanie nas o tym, jaką rolę w interakcji
wykonawca spodziewa się odgrywać w zawiązującej się sytuacji”19. Zgodność
I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi?, s. 142.
Tamże, s. 142.
14
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 52.
15
Tamże, s. 52.
16
Tamże.
17
Tamże, s. 54.
18
Tamże.
19
Tamże.
12

13

221

dekoracji oraz opisanych elementów fasady osobistej (powierzchowności i sposobu bycia) stanowić może swoisty i idealny typ występu.
O ile scena jest miejscem, gdzie dokonuje się performance, o tyle „kulisy czy
też garderoba, to miejsce, gdzie najzupełniej świadomie przeczy się wrażeniom,
których wywołaniu służy przedstawienie. (…) Tutaj wykonawca może się odprężyć, porzucić fasadę, wyjść z roli”20. I choć kulisy mogą dosłownie graniczyć ze
sceną, to „są miejscem, w którym wykonawca może być pewien, że nie pojawi
się nikt nieproszony z widowni”21.

3. „Codzienny teatr administracji”
Wspominałem we wprowadzeniu, iż Erving Goffman zastosował swoją perspektywę dramaturgiczną nie tylko do badań nad bezpośrednimi interakcjami
między aktorami, ale również do analizy instytucji społecznych. Doskonałym
przykładem wykorzystania koncepcji amerykańskiego socjologa jest monografia
urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich autorstwa Jolanty Arcimowicz22. Co ciekawe, „zaproponowany przez Goffmana sposób badania rzeczywistości społecznej
został wykorzystany zarówno do analizy funkcjonowania tej instytucji w życiu
społecznym, jak i do opisu praktyki działania Biura RPO”23. Opisując funkcjonowanie urzędu, autorka elementy obecne w metaforze teatru życia codziennego
przełożyła na realia „społecznego bytu urzędu”24 w następujący sposób: dla RPO
najważniejszą sceną jest parlament. To tu rzecznik przedstawia sprawozdanie
będące podsumowaniem całorocznej pracy urzędu”25. Media i społeczeństwo
stanowią publiczność, która przygląda się, co dzieje się na scenie. Publikacje
prasowe, programy telewizyjne, transmisje z debat nad raportem RPO stanowią „ważne źródło wiedzy społeczeństwa o tym, kto pełni tę funkcję, w jakich
sprawach rzecznik podjął interwencje czy jak ocenił stan przestrzegania praw
i wolności obywateli w państwie”26.
Ale najważniejszą częścią w pracy Jolanty Arcimowicz jest część poświęcona
kulisom – „wewnętrznemu” światu instytucji. Tu zawarta jest jednoczesna anaTamże, s. 141.
Tamże, s. 142.
22
Chodzi o przywołaną już wcześniej pracę Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktor sceny publicznej,
Warszawa 2003.
23
Tamże, s. 29.
24
Tamże.
25
Tamże, s. 30.
26
Tamże, s. 31.
20
21
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liza funkcjonowania urzędu i opis praktyki działania biura, opis „codziennego
teatru administracji”. Albowiem w kulisach zapadają wszystkie decyzje związane
z aktywnością urzędu, „są przygotowywane wystąpienia w sprawach generalnych, (…) opracowuje się materiały niezbędne do wystąpienia rzecznika na
forum parlamentu”27, a jednocześnie przyjmuje się interesantów i rozpatruje się
konkretne wnioski. Przekłada się to na „bezpośrednie kontakty między personelem urzędu a klientami28, na spektakle przygotowywane i reżyserowane przez
urzędników, które odbywają się na scenach – w pokojach przyjęć interesantów.
Jak tłumaczy autorka, „każdy występ, to znaczy rozmowa z interesantem, ma
własną dynamikę i dramaturgię, a nadto przebiega według pewnego schematu
(rytuału)”29. Każde przedstawienie jest pełne dynamiki i ekspresji, „po które
sięgają zarówno aktorzy, jak i klienci, aby nadać przedstawieniu indywidualny,
niepowtarzalny charakter”30.
Oczywiście spektakle nie odbywają się w próżni, Biuro RPO ma swoją fasadę
zewnętrzną, „to jest kubaturę budynku z całą architektoniczną aranżacją dostosowaną specjalnie do potrzeb urzędu”31, oraz fasadę wewnętrzną, na którą,
poza kulisami, składa się cała wewnętrzna sceneria.
Innym przykładem zastosowania metafory teatralnej do opisu funkcjonowania, a właściwie odradzania się idei społeczności lokalnej i samorządu,
jest praca Joanny Śmigielskiej „Teatr władzy lokalnej”32. Mimo iż ma ona już
dziś charakter historyczny33, warto wskazać metodę wykorzystania koncepcji
Goffmana, ponieważ dotyczy opisu już nie urzędu, ale samorządu lokalnego.
Autorka, stosując perspektywę dramaturgiczną, pokazuje „działalność władz
lokalnych, strategię aktorów i reakcje publiczności jako swego rodzaju trwający
spektakl. Spektakl zupełnie nowy, z nową obsadą, nową scenografią, nowymi
kulisami i publicznością. Nie każda odsłona w tym teatrze kończy się sukcesem,
nie każda z ról zagrana jest po mistrzowsku – zdarzają się także potknięcia
i klapy”34.
W ujęciu Joanny Śmigielskiej kulisy „to miejsce nieformalnych działań aktorów,
tj. lokalnych polityków, to sposoby budowania przez nich zakulisowych taktyk
i strategii, a także tworzenia relacji zależności, które budują sieć nieformalnych
Tamże, s. 29 – 30.
Tamże, s. 30.
29
Tamże.
30
Tamże, s. 30.
31
Tamże, s. 63.
32
J. Śmigielska, Teatr władzy lokalnej, Warszawa 2004.
33
Badania autorki dotyczyły wyborów samorządowych w latach 1990 i 1994.
34
J. Śmigielska, Teatr władzy lokalnej, s. 35.
27

28
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związków”35. Scenę stanowią wszystkie zachowania publiczne aktorów zabiegających o głosy i poparcie u publiczności, podczas lokalnych kampanii wyborczych
i wyborów – politycznych przedstawień i spektakli.
Przedstawione powyżej dwa przykłady wykorzystania metafory teatralnej
w przestrzeni administracyjnej mają jedną wspólną cechę. Zarówno analiza Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i opis wyborów do Rady Miejskiej odniosły
się całościowo do koncepcji dramaturgicznej. Autorki przejęły wszystkie elementy perspektywy, wykorzystały teatralny schemat teoretyczny, dzięki czemu
pomysł Goffmana na charakterystykę życia społecznego uporządkował analizę
i omówienie badań własnych autorek. Można jednak, w kontekście administracji,
jeszcze inaczej spojrzeć na koncepcję dramaturgiczną, inaczej rozłożyć akcenty
i skupić się na samym aktorze i jego występie.

4. Aktor w „teatrze administracji”
W Przedmowie do „Człowieka w teatrze życia codziennego” Erving Goffman deklaruje: „Perspektywa przyjęta w tej pracy to perspektywa przedstawienia teatralnego: reguły, które będę opisywać, są regułami dramaturgicznymi. Będę rozważał sposób przedstawiania przez jednostkę siebie i swojej
działalności innym ludziom w sytuacjach codziennych, sposoby kierowania
przez nią wrażeniem, jakie robi na innych, oraz to, na co może i na co nie może
sobie ona pozwolić w trakcie danego występu”36. To kierowanie wrażeniem
wiąże się ze spójnością występu, kontrolą ekspresji, budową postaci i unikaniem wszystkiego, co może doprowadzić do dezorganizacji przedstawienia.
Stąd też w procesie socjalizacji uczymy się odpowiednich technik, które,
z jednej strony, mają obronić nasz występ przed klapą, a z drugiej, pozwalają
nam manipulować wrażeniami. Socjalizacja zatem stanowi prawdziwą szkołę
gry i wdraża do świata codziennego teatru. To dzięki niej mamy świadomość,
jaki powinien być spektakl – spójny i jednorodny. Lecz dbanie o swoje gesty
i inne formy ekspresji nie jest łatwe, ponieważ „jako istoty ludzkie jesteśmy
przypuszczalnie poddani najrozmaitszym bodźcom, pod których wpływem
nasze nastroje i energia zmieniają się z minuty na minutę”37. Chwilowa niedyspozycja, przypadkowy gest, wymykający się spod kontroli odruch czy
nieadekwatne do sytuacji środki ekspresji niweczą cały wysiłek aktorski.
Tamże, s. 35.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, s. 27.
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Tamże, s. 75.
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Goffman wyróżnia trzy rodzaje takich potknięć: „po pierwsze: wykonawca
może przez przypadek okazać nieumiejętność, niezręczność towarzyską czy
brak szacunku, tracąc chwilowo kontrolę nad swoim ciałem. (…) Po drugie:
wykonawca może działać w taki sposób, że wywoła wrażenie nadmiernego
lub niedostatecznego przejęcia się interakcją. Może się zająknąć, zapomnieć
rolę, okazać zdenerwowanie, zmieszanie czy skrępowanie. (…) Po trzecie: dramaturgiczny kierunek występu może okazać się niewłaściwy”38. Te wszystkie
incydenty mogą sprawić, że „rzeczywistość przedstawiana publiczności zostaje
zagrożona”39.
W kontekście „teatru administracji” wszelkie formy dezorganizacji występu
aktora – urzędnika przed obywatelem działają na jego niekorzyść. Widzowie
niejednorodnego przedstawienia mogą stracić głowę, poczuć się nieswojo, zakłopotać się czy nawet zdenerwować. Co więcej, „odkrycie przez widownię niespójności między różnymi elementami przedstawienia decyduje o jego »klapie«”40. Źle
odegrany spektakl w urzędzie może pogłębić tylko panujący stereotyp urzędnika
jako marnego aktora. Dla przykładu, w raporcie z badania jakościowego „Społeczny wizerunek służby cywilnej – obywatele” przeprowadzonego przez Instytut
Badawczy ARC Runek i Opinia w ramach projektu „Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej” z 2011 roku41, możemy przeczytać, iż: „wciąż
silny jest stereotyp urzędnika – osoby wykonującej łatwą i mało wymagającą
pracę, mało kompetentnej, nieżyczliwej petentom”42.
Wśród innych cech złego aktora podawane są jeszcze: brak dynamiki, stagnacja, nienowoczesność, brak profesjonalizmu. W innym miejscu tego samego
raportu znajdują się jeszcze inne określenia urzędnika jako osoby opieszałej, mało zaangażowanej w swoją pracę, aroganckiej, której „nieodłącznym
atrybutem jest kawa lub herbata oraz czas na czytanie prasy lub śledzenie
wiadomości w Internecie i odpowiadanie na korespondencję elektroniczną
(również prywatną)”43 . Autorzy raportu przytaczają wybrane wypowiedzi
respondentów – widzów, które ilustrują występy niepozbawione incydentów,
np.: Jak się wchodzi do urzędów, to się czuje, że panie swoją pracę traktują jako
czas spędzony przy kawce czy herbatce, a petentów traktują jako intruzów44 albo:
Tamże, s. 81 – 82.
Tamże, s. 238.
40
I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi?, s. 148.
41
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/raport_z_badania_jakosciowego_-_obywatele.
pdf [dostęp 12.05.2016].
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Ja na przykład byłem świadkiem, jak byłem złożyć PIT. Wchodzę do tego, a siedzi
sobie i pan, i pani. Siedzą sobie na Facebooku, przeglądają zdjęcia, dobrze się
bawią, śmieją się, kawkę sobie piją45.
Ale występ aktora na scenie w „teatrze administracji” nie zawsze musi kończyć się porażką. Umiejętne odegranie roli, zbudowanie postaci oraz opanowanie technik podtrzymywania odpowiednich wrażeń może zapewnić sukces
i zachwyt publiczności. W tym samym raporcie inni badani chwalili nowoczesne
wnętrza urzędów – nowoczesne dekoracje, sprawną organizację – reżyserię,
jak również samych aktorów – urzędników i nowy standard obsługi. Świadczą
o tym również zamieszczone odpowiedzi, np.: Mam często kontakt z Agencją
Modernizacji Rolnictwa i tam naprawdę większość pracowników jest takich, że
pomagają, wytłumaczą…46, albo: …zmiana jest ogromna, ludzie są grzeczni,
wiadomo, że jeżeli chcę coś konkretnego załatwić, to najpierw sięgam po wiadomości do Internetu, więc najczęściej przychodzę przygotowany, to inaczej się
rozmawia, tak, że uważam, że takie zmiany jakościowe, jeżeli chodzi o samo życie,
to są fajne zmiany47.
Warto podkreślić, iż w obserwacjach i wypowiedziach widzów urzędowych
spektakli dostrzegających zaangażowanie aktorów w poprawę jakości swoich
występów można odnaleźć „analogię do świata biznesu, co wpływa na poprawę wizerunku administracji”48. To spostrzeżenie ukazuje jeszcze jedno oblicze
aktora w „teatrze administracji”. Każdy aktor – urzędnik jest wizytówką swojego urzędu i tworzony przez niego wizerunek buduje obraz całej instytucji,
w której pracuje.
A zatem przedstawienia realizują jeden z celów współczesnego marketingu
i zarządzania – utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem, czyli Public Relations. Według Wojciecha Budzyńskiego kreowanie wizerunku firmy, instytucji
czy urzędu, rozumiane jako Public Relations, jest „planową, ciągłą, prowadzoną
z uwzględnieniem wyników systematycznych badań działalnością, polegającą
na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji. Celem jest stworzenie w podmiotowym otoczeniu tego
przedsiębiorstwa jego pożądanego obrazu, pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiającego realizację podstawowych celów
przedsiębiorstwa”49. Podobieństw między działalnością PR-owską a koncepcją
Goffmana jest więcej. W obu tych podejściach mówi się o publicznościach,
Tamże, s. 23.
Tamże, s. 24.
47
Tamże.
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o umiejętnym komunikowaniu się z tymi publicznościami, o wywieraniu wrażenia i o tym, że naczelną zasadą jest jak najlepsze zaprezentowanie siebie
bądź instytucji, do której się przynależy. Dlatego też teatralna metafora może
także stać schematem teoretycznym wykorzystywanym w kreowaniu wizerunku firmy.

5. Zakończenie
Zasadniczym celem powyższych refleksji była próba odpowiedzi na postawione we Wprowadzeniu pytanie: jak według dramaturgicznej perspektywy Ervinga
Goffmana wygląda „codzienny teatr administracji”? Można powiedzieć, że ów
teatr urzeczywistnia się wielopłaszczyznowo. Metaforę teatralną w przestrzeni
administracyjnej możemy zastosować, analizując funkcjonowanie konkretnej
instytucji czy urzędu, jak w przypadku monografii socjologiczej Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Koncepcję dramaturgiczną można wykorzystać także
do opisu tego, co dzieje się w społecznościach lokalnych, jak rówież do tego, co
objawia się w bezpośrednich spotkaniach twarzą – w – twarz, między urzędnikiem – aktorem a klientem – widzem. Podsumowując, można tylko zgodzić się
tezą, że metafora ma charakter uniwerslany i „stała się dziś centralną zasadą
nauk o społeczeństwie”50.
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Streszczenie
Tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaka jest relacja między
socjologiczną perspektywą Ervinga Goffmana a administracją? Okazuje się, że
w analizie interakcji, instytucji, urzędu czy nawet samorządu lokalnego można
wykorzystać teorię Goffmana.
Słowa kluczowe: Erving Goffman, perspektywa dramaturgiczna, interakcja,
przedstawienie.

Summary
Administration and Erving Goffman’s Sociological Dramaturgical Perspective
The text is an attempt to find the answer to a question: how is the relation
between the Erving Goffman’s sociological dramaturgical perspective and administration? It turns out, that in analysis of interaction, the institution, the office
or a local government it is possible to use the Goffman’s theory.
Key words: Erving Goffman, dramaturgical perspective, interaction, performance
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Głosy w dyskusji

Adriana Bartnik1

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki
na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej
To, o czym będę mówiła dzisiaj, pokrywa się z częścią wystąpień moich koleżanek, przedmówczyń, moich kolegów, którzy wspominali o tym, że administracja
publiczna, żeby funkcjonowała sprawnie, musi działać jawnie, przejrzyście i ja
troszeczkę tym tematem się zajmuję naukowo, naukowo-badawczo, jestem
i prawniczką, i socjolożką, więc badam funkcjonowanie ustawy o dostępie do
informacji publicznej od strony i socjologicznej, i od strony prawnej. Siedzi tu
część moich współpracowników, to są studenci Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych, którzy biorą udział w takich projektach i w ramach zajęć właśnie
z jednego z naszych przedmiotów monitorują działalność administracji publicznej, czy tę informację udostępnia. I właśnie o tym troszeczkę opowiem, ale
żeby mogła opowiedzieć, mam nadzieję, że poradzę sobie z tą prezentacją, bo
ja humanistką jestem, taką prawdziwą humanistką, to chciałabym powiedzieć,
o czym będę mówiła, otóż o paradoksie zgodności z prawem – proszę się nie
stresować, ten termin dla większości socjologów prawa w Polsce również nie
jest znany, więc ja go wyjaśnię, o trójstopniowej hipotezie działania prawa, czyli
o tym, co stworzył Adam Podgórecki, chyba jeden z najwybitniejszych polskich
socjologów prawa. Tak na marginesie dodam, że najwyższa nagroda w zakresie
socjologii prawa na świecie nosi imię Adama Podgóreckiego, na sali mamy jedyną polską naukowczynię, która otrzymała tę nagrodę, ale właśnie mi sugeruje
to, więc może już nie będę podawała nazwiska – i troszeczkę o niej wspomnę.
Wspomnę też o nowym zjawisku w nauce i w orzeczeniach sądu NSA, o takich czy
faktach medialnych, może tak też powinnam powiedzieć, bo niektórzy sędziowie
Głosy w dyskusji na temat funkcjonowania administracji publicznej w Polsce podczas konferencji
zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w dniu 15 marca 2016 r.
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NSA wypowiadają się, że obywatele nadużywają prawa dostępu do informacji
publicznej. Powiem, czym jest w ogóle to prawo do informacji publicznej i skonfrontuję to z praktyką.
A paradoks zgodności z prawem – wszelkie niezamierzone konsekwencje, które powstają w wyniku stosowania prawa, jeśli stosujemy przepis prawa, a nasze
stosowanie przepisu prawa wywołuje konsekwencje inne niż te, które założył
ustawodawca. To taka najszersza definicja. Oczywiście socjolodzy prawa czy
prawnicy zajmujący się badaniem funkcjonowania prawa zadają sobie pytanie,
czy te konsekwencje mają być zgodne z prawem, żeby to był paradoks zgodności
z prawem, czy te konsekwencje mogą być obojętnie prawu, czy mają być niemierzalne – nie będziemy tutaj patrzeć, czy konsekwencje stosowania prawa zgodnie z przepisem są… jeśli tylko wywołują skutek inny od zamierzonego, nie ma
znaczenia, czy ta konsekwencja jest zgodna z prawem, czy sprzeczna z prawem.
To, o czym mówię, to może wytłumaczę, że takim najczęstszym poddawanym
w literaturze przedmiotu przykładem paradoksu zgodności z prawem jest strajk
włoski, działamy zgodnie z przepisami prawa, ale czy rzeczywiście taka obstrukcja chociażby przejścia granicznego to jest coś, po co te przepisy dokładnego
sprawdzania przemieszczających się po to powstały? Jeśli zaś sprzeczne, to też
stawiamy sobie pytanie, czy z obowiązującym systemem prawnym, czy z konkretnym przepisem, czy celem wprowadzenia tego przepisu, bo każdy przepis,
każda ustawa jest wprowadzana po coś.
Trójstopniowa hipoteza działania prawa to: typ ustroju społeczno-gospodarczego, typ podkultury prawnej, typ osobowości. Czyli każdy przepis, który
funkcjonuje, jest stosowany, to musimy wytłumaczyć sobie poprzez typ ustroju
społeczno-gospodarczego, typ podkultury prawnej. Podgórecki tutaj wspomina, że mamy do czynienia z podkulturą pozytywną i negatywną, możemy mówić o tej podkulturze również przestępczej, ale my się dzisiaj nią nie będziemy
zajmować, przynajmniej ja, tak mi się wydaje. I typ osobowości, czyli o tym, jak
stosowane jest prawo, decyduje ten, kto to prawo wykonuje. Czasami to, o czym
mówimy w przypadku wydawania wyroków czy wysokości tych wyroków, czy
osobowość sędziego ma wpływ na wyrok? Ja nie mówię o wyrokach Trybunału
Konstytucyjnego.
Cieszę się bardzo, że pan prezes Stępień się ze mną zgadza, że słynne badania
Podgóreckiego, Boruckiej-Arctowej i jeszcze są współczesne. Nie wiem, czy na
szczęście, czy niestety, ale od osobowości nie uciekniemy.
No i nadużywanie prawa.
Ja może nie będę mówiła, co to jest nadużywanie prawa, bo w literaturze
przedmiotu niektórzy z badaczy, ale to nie są socjolodzy prawa i to jest bardzo
niebezpieczne, bardzo niebezpieczne jest to, jeżeli mylą nam się w nauce fakty
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z opiniami, inaczej badamy opinie – my socjolodzy jesteśmy do tego „tresowani”
wręcz – że inaczej bada się opinie, inaczej bada się fakty i ta ustawa o dostępie
do informacji publicznej pozwala nam badać fakty, a dotychczas największe badania zrealizowane za publiczne pieniądze dotyczyły opinii, badania opinii, a są
przedstawiane jako badania faktów.
Nie, to niestety te robili ci, których ja znam i nie będę podawała nazwisk.
W każdym razie chodzi o to, że przy funkcjonowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej bardzo ważne jest, żebyśmy zobaczyli, jak ta ustawa funkcjonuje,
a nie jak ludzie myślą, że funkcjonuje, chociaż to, co ludzie myślą, szczególnie
interesujące może być dla nas, co myślą na ten temat, czy ta ustawa jest dobra,
czy zła, co im ułatwia wykonywanie decyzji, czy wydawanie decyzji, tak jak
w przypadku urzędników, czy nawet warto oczywiście badać sędziów sądów
administracyjnych, którzy mają do czynienia na co dzień z funkcjonowaniem tej
ustawy i to oni rozstrzygają spory i tutaj warto badać ich opinie zanonimizowane
– zanonimizować te opinie, tak powinnam powiedzieć.
W każdym razie przechodzę do tego, co jest najważniejsze i domyślam się,
że niewiele widać z tego slajdu, więc przejdę dalej. Wartym artykułem jest
art. 61 Konstytucji obecnie obowiązującej w naszym kraju, który rozpoczyna
się od słów, że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”. I tu jest
to clou. Możemy patrzeć władzy na ręce, mówię „my” naukowcy, naukowczynie, mówię „my” obywatelki, obywatele, „my” instytucje, możemy patrzeć
i monitorować, co władza – władza, która działa w naszym imieniu, robi, władza, która działa za nasze pieniądze, co robi, w związku z czym mamy do tego
prawo i z tego możemy korzystać – art. 61 Konstytucji tak mówi. I teraz tak,
powstała ustawa o dostępie do informacji publicznej, która w art. 2 ust. 1 mówi:
„każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej
prawem do informacji publicznej”. Od osoby wykonującej prawo do informacji
publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Z moich badań wyłania się, że występując o informację publiczną, o coś, co już
NSA najczęściej uznał, że jest informacją publiczną, zdarza się, że od takiego
występującego, składającego wniosek żąda się wykazania interesu prawnego,
interesu faktycznego, danych osobowych, pojawiają się nowe pojęcia takie jak
druk wewnętrzny, informacja techniczna.
Tutaj mam akurat zanonimizowaną ostatnią decyzję, z tego miesiąca jeszcze: „W nawiązaniu do pani wniosku z dnia 8 marca (data wpływu do urzędu 9
marca) w sprawie udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję, iż
numer telefonu służbowego burmistrza miasta i gminy Piaseczno nie stanowi
informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.”, gdzie nam
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urząd po prostu wykazuje przy wystąpieniu o numer telefonu, numer telefonu
burmistrza, do czego ma służyć? No nie wiem, chciałabym wiedzieć, do kogo
dzwonię albo móc do niego zadzwonić, ale może ja się mylę?
Kolejny przykład na to, jak słucham tego błędu w funkcjonowaniu tej ustawy,
to jest to, że przykładowo kuratorium oświaty w Krakowie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia
wymogów określonych w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Z ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wynika, żebym musiała spełnić
jakiekolwiek warunki, żebym wystąpiła o informację publiczną. Nie muszę podawać swojego imienia, nazwiska, ale przy wydawaniu decyzji organ powinien znać
moje imię i nazwisko, żeby mógł wystawić decyzję. Tyle tylko, że to się pojawia na
stronie oficjalnej urzędu w momencie, kiedy chcę wystąpić o informację publiczną, czyli urząd wprowadza obywatela w błąd. To być może jest to nadużywanie
prawa do informacji publicznej albo nie wiem co.
Bardzo często na wnioskach o udostępnienie informacji publicznej pojawia
się wymóg imienia i nazwiska. Czasami urzędy odpowiadają nam w ten sposób,
że numeru nie otrzymam, ponieważ urząd nie widzi powodów do udzielenia
takiej informacji. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na przykład o ten numer telefonu czasami dostajemy informację, że jest to
informacja przetworzona, w związku z tym musimy oczekiwać dwa miesiące
w ustaleniu numeru do burmistrza.
No i prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego
uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. I mam kazus Słupska – tu będę podawała z pełną nazwą – otóż studentki
zadzwoniły telefonicznie z zapytaniem do urzędu miasta Słupsk o numer telefonu służbowej komórki prezydenta miasta Słupska. Wprowadzono je w błąd,
że prezydent nie używa służbowej komórki. Następnie został złożony wniosek
drogą mailową, nie odpowiedziano na ten wniosek, ale kiedy podpisałam się
ja, doktor Adriana Sylwia Bartnik, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej – taki był adres zwrotny – dostałam już ten numer.
Więc mamy do czynienia również ze stopniowaniem kto jest wnioskodawcą. To
bardzo niebezpieczne. Ja nie wiem, dlaczego ja mam większe prawo dostępu do
informacji publicznej. Ono mnie nie martwi, że ja mam większe, ale martwi mnie
społecznie, że studenci mają mniejsze. Występujemy o to samo.
Bardzo często ma miejsce odmowa udzielenia informacji publicznej. I to, co
jest ciekawe, art. 13 najczęściej nadużywany w przypadku funkcjonowania ustawy
o dostępie informacji publicznej. Mamy ust. 2 „Jeżeli informacja publiczna nie
może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1” – czyli w ciągu dwóch
tygodni – „podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie,
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czyli w ciągu dwóch tygodni – „o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim
udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku”. Jak można nadużywać tego artykułu?
Przede wszystkim w ciągu dwóch tygodni odpowiada się, że udzieli się później,
ponieważ informacja jest skomplikowana, a w ciągu dwóch miesięcy pisze się,
że nie jest to informacja publiczna.
Ust. 2 tego artykułu wyraźnie mówi, że przedłużyć można wtedy i tylko wtedy,
kiedy będziemy udostępniać tę informację publiczną. No ale dlaczego ta ustawa
nie funkcjonuje? Bo mamy art. 23, który jest artykułem karnym w tej ustawie.
Według danych policyjnych, ponieważ statystyk sądowych na ten temat nie ma,
nie ma skazań z tego artykułu – w 2014 r. postępowań w całej Polsce były trzydzieści dwa, zakończonych trzydzieści, żadna nie zakończyła się skierowaniem
sprawy do prokuratury albo sądu, a w 2013 r. mamy jedno postępowanie – nie
wiem, jak się skończyło, gdyż nie udało mi się jeszcze sprawdzić.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli będą się państwo spotykać z określeniem „nadużywanie prawa do informacji publicznej”, to wolałabym, żebyśmy
pomyśleli o paradoksie zgodności z prawem albo trójstopniową hipotezą działania prawa. Dziękuję.

Przemysław Pest

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim
Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu. Bardzo serdecznie dziękuję
organizatorom, pani profesor Michałowicz za zaproszenie i cieszę się, że mogę
tutaj Uniwersytet Wrocławski reprezentować w tym gronie.
Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o partycypacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw budżetowych, bo reprezentuję Katedrę Prawa Finansowego. Moje
wystąpienie ma podtytuł: „Chwilowe zjawisko, czy trwała tendencja?” Wiedząc
o ograniczeniu czasowym, zrobię może tak nietypowo, że konkluzję powiem na
początku, jako pewną tezę do zastanowienia się, jeżeli będziemy mieli okazję
podyskutować jeszcze tutaj czy już w kuluarach i trochę nawiążę do wystąpienia
pana prezesa Stępnia odnośnie do tych dwóch paradygmatów władzy publicznej,
wschodniego i zachodniego. W pełni się jakby zgadzając z tym, zastanawiam
się nad zachodnim paradygmatem władzy publicznej w zakresie samorządu
terytorialnego, czy nie zachodzi pewne przeformułowanie tego paradygmatu.
To znaczy my jako pewną oczywistość przyjmowaliśmy zarówno w II RP, jak
i w III, tworząc samorząd terytorialny, taki pozytywistycznoprawny charakter
samorządu terytorialnego, tzn. samorząd terytorialny jako coś, co jest nam
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dane od państwa, to państwo tworzy ramy dla samorządu terytorialnego, ten
samorząd jest, jak Konstytucja wskazuje, to co jest najwyższe, jest zdecentralizowane, czyli to już pokazuje pewną relację, jeżeli coś decentralizujemy, to mamy
kogoś, kto decentralizuje część swoich kompetencji na rzecz kogoś innego, więc
to państwo z góry jakby tworzy samorząd terytorialny. I zastanawiam się nad
tym, to jest pewna hipoteza badawcza do dyskusji, do rozważenia, czy właśnie
partycypacja, szczególnie w sprawach budżetowych, trochę nam nie zmienia
tego zachodniego paradygmatu w jakiś sposób, to znaczy samorząd terytorialny zaczyna być poprzez ruchy miejskie, poprzez budżety obywatelskie czymś,
co się staje, co tworzy się od dołu, to znaczy obok samorządu terytorialnego
stworzonego administracyjnie w ramach samorządu terytorialnego i w ramach
prawa, które to umożliwia, mieszkańcy tworzą jakby nowy rodzaj samorządu, to
znaczy to oni nie administracyjnie, ale politycznie jakoś się skupiają, bo dla nich
na przykład ważne jest, aby załatwić pewną sprawę w swoim rejonie, aby w ich
wspólnocie mieszkaniowej pewna sytuacja dobrze wyglądała, czyli tworzy się
samorząd terytorialny bliski temu pojęciu prawnonaturalnemu, to znaczy, który
nie jest dany z góry od państwa, ale powstaje z dołu, jako pewna wspólnota,
a nie jako zdecentralizowana administracja publiczna. To jest pewna teza, która
miała być na końcu, wolałem ją powiedzieć na początku, żeby ona wybrzmiała
i w ramach mojego wystąpienia będę chciał pokazać trzy takie instytucje, które
moim zdaniem, pokazują to, że mieszkańcy zaczynają się zastanawiać nad tym
samorządem terytorialnym i starają się aktywnie uczestniczyć w życiu tego
samorządu terytorialnego, oczywiście tylko w zakresie spraw budżetowych,
bo można mówić także o partycypacji w wielu różnych aspektach. Po pierwsze,
będę mówił o rozliczaniu PIT – o co będzie chodziło, za chwilę – o budżetach
obywatelskich, o których dzisiaj było już kilka słów powiedzianych, i obywatelskich inicjatywach ustawodawczych.
Najpierw, jeżeli chodzi o rozliczanie PIT. Zapewne państwo znają z własnych
miast, ten pierwszy przykład to jest przykład Warszawy z zeszłorocznej kampanii „Bez PITU PITU”, ci z państwa, którzy podróżują komunikacją miejską,
zapewne ją kojarzą. Mamy przedstawiciela z Krakowa, a więc z kolei kojarzę
drugi plakat, który jest plakatem Krakowa. Ten na dole to przykład Wrocławia.
Czyli akcje podejmowane przez szczególnie duże miasta, które promują rozliczanie podatku dochodowego na ich terenie. Dlaczego mogą to robić? Wiemy
o tym, że jeśli chodzi o podatek dochodowy, mniej więcej połowa tego podatku
trafia do gmin, powiatów, województw, tylko w ramach udziału we wpływach
w tym podatku, druga część trafia do budżetu państwa. Ale o tym, kto będzie
otrzymywał te udziały, tak naprawdę decydujemy my sami, wypełniając PIT, to
znaczy w PIT – pewnie część z państwa już pewnie te PIT wypełniła – i takie, jak
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wskazujemy nasze miejsce zamieszkania i właściwy urząd skarbowy, (…) nie jest
to związane z naszym zameldowaniem, jest to związane z tym, co tam wpiszemy.
Na przykład ktoś, kto studiuje we Wrocławiu i mieszka tam od poniedziałku do
piątku, a w weekendy wraca do domu, może równie dobrze wpisać Wrocław,
jak i tę swoją gminę, do której wraca, na przykład Trzebnicę pod Wrocławiem.
Więc duże miasta starają się, żeby ten podatek był rozliczany na ich terenie,
przede wszystkim promując, uświadamiając obywatelom znaczenie ich podatku.
Co to oznacza? Żeby podatnicy wiedzieli, że ta połowa podatku dochodowego,
która wraca do miast, ma znaczenie dla inwestycji, a tak jak pan profesor mówił,
inwestycje są kluczowe.
Warszawa pokazywała to poprzez tę bardzo specyficzną akcję „Bez PITU
PITU”, którą łatwo było zauważyć, że na przykład bez tego podatku nie byłoby
darmowej komunikacji codziennie, ona by jeździła tylko co drugi dzień. Kraków
wiązał to z inwestycjami miejskimi, podobnie Wrocław łączył to z inwestycjami
miejskimi. Oczywiście to także działa w taki sposób, że mieszkańcy są bardziej
świadomi, z drugiej strony ma to także pewne minusy, ponieważ duże miasta
mają pieniądze na takie akcje promocyjne, ale pula pieniędzy w ramach PIT jest
ograniczona, to znaczy jeżeli Wrocław dzięki takiej akcji w 2015 r. miał 10 milionów zł więcej w budżecie, to jakieś gminy mają te 10 milionów mniej, zapewne
mniejsze gminy, których nie stać na tego typu akcje.
Druga rzecz, o której była dzisiaj tutaj trochę mowa, to budżet obywatelski,
zwany też budżetem partycypacyjnym. Ja pozwoliłem sobie dać tutaj także
kilka takich logo budżetów z Warszawy, z Wrocławia, z Łodzi, która rozpoczynała tę procedurę budżetów obywatelskich, była jednym z pierwszych miast.
Takie budżety obywatelskie są coraz częstsze, na stronie budżet obywatelski
jest wskazane osiemdziesiąt gmin, które w roku 2015 miały budżet obywatelski.
Mojej gminy, z której pochodzę, tam nie ma, co oznacza, że ta lista nie jest pełna.
Czym są takie budżety obywatelskie, o których, tak jak powiedziałem, było już
tutaj wspomniane? One pozwalają mieszkańcom mieć wpływ na to, jak będą
rozdysponowane ich pieniądze, pozwalają mieszkańcom skupić się na przykład,
żeby złożyć taki projekt. Musimy zebrać ludzi, wymyślić taki projekt, musimy
zebrać określoną liczbę podpisów, promować go w naszej lokalnej społeczności,
aby zbudować nowe przejście dla pieszych, siłownię zewnętrzną, nową ścieżkę
rowerową. Sam w sobie wynik takich konsultacji nie jest prawnie wiążący, ale
czym to jest w rzeczywistości i dlaczego to działa tak podmiotowo dla obywateli?
Ponieważ to jest, moim zdaniem, pewna forma umowy społecznej, tzn. gmina,
miasto decyduje o tym, że będziemy mieli budżet partycypacyjny, który ma
formę konsultacji niewiążących, ale sprzeciwienie się temu, o czym mieszkańcy
zdecydowali w ramach referendum, może mieć – tak jak mówię, jest to pewna
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umowa społeczna – pewne negatywne konsekwencje faktyczne, na przykład
przy kolejnych wyborach. I tutaj kształtuje się ta nasza wspólnotowość lokalna,
od dołu, przez to, że tworzymy coś razem, coś, co jest nam bliskie i tworzymy nie
tylko w rozumieniu prawa wspólnotę, tak jak o tym mówią ustawy o samorządzie
terytorialnym, ale tworzymy wspólnotę w rzeczywistości.
I trzeci przykład, to obywatelskie inicjatywy ustawodawcze związane z samorządem. Mówiąc o nich tak krótko, „Stop janosikowe”, o janosikowym wiemy,
czym ono jest, znamy argumenty za, znamy argumenty przeciw, stawka większa
niż 8 miliardów dotyczyła udziału w PIT i CIT i o zwróceniu jakby utraconych
dochodów jednostkom samorządu terytorialnego, niestety ani jeden, ani drugi
projekt nie doczekał się uchwalenia, „Stop janosikowe”, a który został złożony
w 2011 r. w 2013 r. został połączony z projektem komisyjnym, który w drugim
czytaniu został odesłany do komisji i tam utknął, stawka większa niż 8 miliardów
w 2013 r. została wniesiona do Sejmu, utknęła w pierwszym czytaniu, teraz – bo
wiemy, dla obywatelskich projektów nie działa zasada dyskontynuacji – z powrotem wróciła do Sejmu, w styczniu pojawiło się stanowisko rządu, które jest
negatywne.
I tutaj miały być konkluzje, które powiedziałem na początku, czyli pytanie, czy
jest to chwilowe zjawisko, czy trwała tendencja, właśnie to budzenie się pewnej
obywatelskości i budowanie samorządu terytorialnego od dołu? Jest to pytanie,
dlatego ja nie chcę na nie dawać w pełni odpowiedzi. Nie wiem, czy będziemy
mieli czas na dyskusję tutaj, być może w kuluarach, być może na kolejnych konferencjach, na których się spotkamy, ale moim zdaniem warto patrzeć właśnie
na partycypację w ten sposób, że jest to tworzenie samorządu terytorialnego
w trochę inny sposób, oddolnie, a nie odgórnie.
Bardzo państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś by chciał, to także
podaję adres mailowy i zachęcam do kontaktu. Bardzo serdecznie dziękuję.

Małgorzata Kmak

Adiunkt w Katedrze Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych
w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Szanowni Państwo, witam.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło wystąpić przed
państwem. Reprezentuję uczelnię pedagogiczną, ale pokrótce również zasugeruję pewne wnioski płynące ze współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego
z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w samorządach.
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Szanowni Państwo! Nie ukrywam, że troszkę spłycę to wystąpienie, chcąc
pokazać te głównie dobre praktyki w zakresie wykorzystania OZE. Korzyści,
jakie przynosi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, są niepodważalne,
wymiar tych korzyści jest zarówno globalny, jak i krajowy, jak i oczywiście i przede
wszystkim w moim uznaniu lokalny.
Czy to OZE w Polsce są, czy ich nie ma? Bez dwóch zdań są, jeszcze państwu
zaprezentuję dwie mapy, tylko na tyle starczy czasu. Może dane nieco przestarzałe, niemniej chciałam się posłużyć wyłącznie dokumentami programowymi,
dlatego ten 2013 r. tutaj się pojawia.
Polska jest państwem posiadającym istotny potencjał zasobów energii ze źródeł odnawialnych, jednakże zróżnicowana jest możliwość ich wykorzystania na
poszczególnych obszarach terenu naszego kraju. Od wielu czynników, od wielu
tutaj wartości to zależy, choćby naturalne, choćby rozwój i stan leśnictwa, rolnictwa, wszystko ma znaczenie. Oczywiście tutaj powołując się na badania pana
profesora Jacka Zimnego z Akademii Górniczo-Hutniczej, zamierzam państwu
przedstawić, jakie potencjały w zakresie wykorzystania energii wiatrowej, biomasy, biogazu, energii słonecznej mają poszczególne województwa. Na to czasu
nie ma, przedstawię to w artykule. Natomiast zwracam państwa uwagę na kilka
tylko przykładów dobrych, w mojej ocenie, praktyk. Przykłady nie tylko z województwa małopolskiego, żeby nie było, że swoje chwalę, a cudze ganię. Jest
tutaj Uniejów, na który jeszcze zwrócę państwa uwagę. Zacznę może od krótkiej
charakterystyki instalacji zakładu geotermalnego, ciepłowniczego w Słomnikach.
Tabela nr 3 „Struktura finansowania projektu”. Jeszcze żeby państwa wprowadzić w tematykę, powiem, że gmina Słomniki to gmina położona 25 km od
Krakowa, 14 tysięcy mieszkańców. Tutaj przedstawiam koszty. Dlaczego? Bo
oczywiście powszechna jest opinia na temat wykorzystania OZE oraz przede
wszystkim finansowania. To są bardzo wysokie koszty, przede wszystkim jakby
rozpoczęcie eksploatacji źródła, czy też rozpoczęcie w ogóle inwestycji pociąga za sobą ogromne nakłady finansowe, w związku z tym, że my również tutaj
mamy duże braki, jak chodzi o innowacyjność, o technologię, również te koszty
są generowane właśnie tymi brakami. Ale jaki jest efekt tej inwestycji w gminie
Słomniki, bo tylko na takich myślach kluczowych się skupię. Eksperci, posługując
się swoimi badaniami, wykazują, że rokrocznie zredukowano emisję następujących gazów, tzn.: dwutlenku, tlenku węgla, jeśli chodzi o azot, to tutaj mamy
NOx oznaczone ze względu na to, że chciałam wykazać, że są to tlenki azotu
o niezidentyfikowanym składzie, oraz pyły.
Cała instalacja powstała po to, by zredukować o 60% zużycie gazu do celów
grzewczych na terenie gminy, faktycznie zredukowano, tutaj jakby ten efekt
dla środowiska jest niepodważalny. Cała inwestycja rozłożyła się w okresie od
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1989 do 2003 r. i jak wcześniej było tam wskazane, koszt zamknął się w finansach
rzędu 2,2 miliona zł, z tym że podkreślam, zwracam państwa uwagę na to, że
około 1 miliona zł zostało przekazane również na ten jakby walor badań, dlatego
te efekty tej inwestycji są takie wysokie. Zwracam państwa uwagę na to, co już
dzisiaj padło, miało tu miejsce, ten sektor B + E, i tak to powinno się odbywać na
pewno w zakresie tego sektora odnawialnych źródeł energii.
Kolejny przykład dobrej praktyki, gmina Miechów. Sytuacja dość podobna do
wcześniejszej. Dlaczego? Bo gmina Miechów to też gmina usytuowana w pobliżu Krakowa, 40 km od Krakowa, 12 tysięcy i 200 osób mieszkańców. Zobaczcie
państwo, koszt inwestycji zamknął się w 441 tysiącach zł, głównym inwestorem
jest Urząd Gminy i Miasta Miechów. System zapewnia ogrzewanie dla całkiem
sporej powierzchni.
Następnie kolejna dobra praktyka, gmina Pyrzyce, gdzie całkowity koszt inwestycji zamknął się w 60,6 miliona zł, z tym że tutaj starałam się pokazać różne
kąty patrzenia na te przykłady i zaprezentowałam państwu zakres projektowy,
60% kosztów całkowitych pochłonął punkt pierwszy, czyli ciepłownia miejska
geotermalno-gazowa, natomiast sieć przesyłowa, proszę zwrócić uwagę na
punkty 2 do 4, to jest właśnie sieć przesyłowa, 40% wydatków. Ta inwestycja
realizowana była w latach 1992–1997.
Nie mogę nie wspomnieć, bo być może nawet padłoby takie pytanie, czy
to jest dobra praktyka, czy nie? Zwróćcie państwo uwagę na koszt ostateczny,
ogromna pula pieniędzy. No cóż, tutaj za ekspertami, bo ja tutaj mądrzyć się nie
zamierzam. Eksperci twierdzą zgodnie, oczywiście inwestycja zabrała ogromną
pulę pieniędzy, ale pamiętajmy, że była to pierwsza komercyjna instalacja w Polsce i to była bardzo dobra lekcja dla polskiej polityki energetycznej w zakresie
wykorzystania wód geotermalnych, z tego względu, że każda kolejna inwestycja
już była tańsza. Zatem oczywiście jakby efekt dla środowiska niepodważalny.
Zakopane, pamiętajmy, miasto uzdrowiskowe, tutaj to, że to powstało, bez
dwóch zdań jest pozytywne. Dlaczego to było takie drogie? Ano przede wszystkim wysokie koszty powstałe w związku z koniecznością wykonania otworów
wiertniczych, to jest najdroższe, oczywiście sieć przesyłowa, dystrybucja energii,
koszty budowy wymienników ciepła, węzłów cieplnych, to wszystko dało taki
efekt, niemniej jednak, jak eksperci twierdzą, mogło być taniej.
Tutaj mapa nr 1, 20 do 125°C, zwróćcie państwo uwagę, widać to najlepiej
na tej mapie, tutaj jest głębokość większa 4000 m od Szczecina przez Gorzów
Wielkopolski, przez Poznań po Kraków. Mamy tutaj poważne zasoby wód termalnych, które można wykorzystać. I jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałam
na początku, wobec sytuacji, którą mamy teraz w Krakowie, mówię o smogu,
wcale nie jest tak, że nie ma…
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Brak nagrania (…) nie wspominam tutaj, Drodzy Państwo, tematu Torunia –
mamy możliwość wykorzystania jakby tutaj innej energii aniżeli te piece, które
nam ten smog produkują.
Gminy teraz mają obowiązek konstruowania strategii energetycznych.
W 2009 r., kiedy już dosyć dobrze były zbadane złoża województwa łódzkiego,
tutaj widać tylko 10% gmin województwa łódzkiego, czyli na sto siedemdziesiąt siedem gmin tylko 10% zainteresowało się wodami termalnymi. Oczywiście
w Uniejowie te termy powstały, 70% budynków Uniejowa jest ocieplanych właśnie
wodami termalnymi.
I przechodząc już do podsumowania. Nie mamy strategii działania w zakresie
energetyki, bardzo negatywne zjawisko to jest takie, że te strategie teraz muszą być konstruowane. Faktycznie ośrodki uniwersyteckie wystosowały pewną
ofertę do samorządów, Kraków jest tego przykładem. AGH razem z marszałkiem
województwa zaprojektowali studia podyplomowe dla pracowników, po dwóch
pracowników z każdej gminy Małopolski mogłoby do Krakowa przyjeżdżać
przez rok albo półtora i nauczyć się pisać strategię. Pierwsze spotkanie informacyjne się udało, drugie już nie, ponieważ informacje do nas dotarły, że gminy
nie są zainteresowane takim szkoleniem, wolą zlecić skonstruowanie strategii
zewnętrznej firmie.
Jeżeli te strategie energetyczne będą powstawać tak, jak zwykłe strategie
rozwoju społeczno-gospodarczego, na zasadzie kalki, to z tych strategii nic nie
będzie, ponieważ nie można przekopiować diagnozy i analizy SWOT w zakresie
energetyki, bo każdy tutaj ma co innego pod ziemią albo na innej głębokości,
albo inny jest stopień Celsjusza wody, itd., itd. Bardzo państwu dziękuję.

Eugeniusz Sobczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny
w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji
i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej
Chciałbym tylko uzupełnić to, czego nie zdążyłem powiedzieć, bo było pokazywane, a mianowicie i trochę pan mnie zainspirował, bo znowu mówimy
o kontroli zarządczej zamiast mówić o zarządzaniu rozwojem. Kontrola zarządcza niczego nie rozwiąże, jeśli będzie sama, a nie będzie… Bo zarządzanie
rozwojem ma charakter zarządzania przez cele. A zatem najpierw musimy
zrobić diagnozę, zrobić prawdziwą analizę SWOT, sformułować cele, później
zaprogramować działania, a zatem – nie chcę rozwijać tego, bo to mówiłem –
chcę powiedzieć, że jeśli nie wprowadzimy zarządzania rozwojem, zarządzania
przez cele w samorządach, i nie tylko w samorządach, ja chcę powiedzieć, że
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to samo dotyczy władz centralnych, bo inaczej nie będziemy racjonalizować
gospodarki finansowej na tych wszystkich poziomach, o których mówię. Jeśli
więc nie wprowadzimy zarządzania rozwojem, czyli zarządzania przez cele, to
w mniejszym lub większym stopniu – chcę to jeszcze raz podkreślić, po to, żeby,
mam nadzieję, państwo senatorowie zapamiętali, może podejmą inicjatywę
legislacyjną z tym związaną – to grozi nam w większym lub mniejszym stopniu
syndrom grecki, nainwestujemy różnych projektów, które później z budżetu
samorządów nie będziemy w stanie finansować, więc będziemy domagać się
o dodatkowe środki finansowe z budżetu centralnego i jeśli budżet centralny,
mam nadzieję, że nie ulegnie, ale jeśli ulegnie, to system grecki mniej więcej
na tym polegał. Dziękuję bardzo.

Jerzy Stępień

Prorektor Uczelni Łazarskiego
Do kilku wątków chciałem się odnieść, bardzo interesujących w tej dyskusji, po pierwsze do tego, co mówił pan doktor Przemysław Pest. Więc ta
koncepcja gminy jako czegoś naturalnego, związku naturalnego czy czegoś,
co jest jakimś bytem wykreowanym trochę sztucznie, czemu dajemy jakieś
zadania i kompetencje. Ten konflikt układa się w Polsce przynajmniej od lat
dwudziestych według linii Panejko i Bigo, Panejko, czyli takie myślenie centralistyczne, gmina jest tylko fragmentem organizacji państwa, w związku
z tym nie musi mieć osobowości prawnej. I to jest linia, która przed wojną
zwyciężała, w latach trzydziestych, w szczególności po 1932 r., jak mieliśmy
ustawę o samorządzie, tę z 1933 r. i która później swoje pełne rozwinięcie
znalazła w systemie rad narodowych po wojnie. To jest linia Panejki. A jest
jeszcze linia wileńsko-krakowsko-warszawska, jest druga linia Bigo, czyli
lwowsko-wrocławska, która mówiła, że gmina jest wspólnotą (od niemieckiego Gemeinde – wspólnota), ona jest związkiem naturalnym i teraz państwo
może przenieść na gminę jakieś zadania, ale to będą zadania zlecone, a nie
własne. I myśmy utrzymali ten podział na zadania własne i zlecone, stojąc na
stanowisku, że gmina jest wspólnotą, jest Gemeinde, w związku z tym ona
jest czymś naturalnym. Czy do końca się nam to udało zrobić, to jest inne
zagadnienie, ale taka była ta pierwotna myśl.
No a dlaczego decentralizacja? Dlatego że w 1990 r. mieliśmy do czynienia
z państwem skrajnie scentralizowanym, więc nie można było rozwalić tego
państwa i budować go od dołu, tylko trzeba było po prostu decentralizować to, co było w centrum, czyli to był taki wymóg praktycystyczny, nie
było innego wyjścia, nie mogliśmy powiedzieć, że tych struktur w centrum
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państwa nie ma. Musieliśmy odbierać centrum zadania i kompetencje i ten
proces odbierania centrum zadań i kompetencji jest po prostu procesem
decentralizacji. Jak dotąd w ciągu tych 25, 26 lat proces decentralizacji postępuje, był tylko jeden przypadek, że miał miejsce jakby odwrotny proces,
to było przejęcie przez centrum zarządzania hufcami pracy, nota bene ta
sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny
powiedział, że decentralizacja może oznaczać czasami centralizację. Jak ja
bym był w tym składzie, to na pewno byłoby moje zdanie odrębne. Ale to
był jedyny przypadek, kiedy proces był odwrotny. Natomiast co się dzieje?
Przekazujemy zadania, tylko nie przekazujemy pieniędzy, to jest właśnie
ta historia. Ale ta decentralizacja postępuje, niepełna, może nie zawsze
konsekwentna, ale ona jest.
Jeszcze chciałem się odnieść do czegoś, co bardzo ciekawie tutaj naświetlała
pani doktor Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, mianowicie co do tych relacji. To
jest oczywiste, że ten system jest dysfunkcjonalny, który został wprowadzony
w 2002 r., znaczy bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Nasza koncepcja była inna, nasza koncepcja była taka, jest rada wybierana, to
są politycy lokalni, oni wybierają przewodniczącego, który jest prezydentem
czy wójtem, burmistrzem i on wtedy ma w sposób naturalny zawsze większość
w radzie i nie ma tego konfliktu, o którym pani tutaj mówiła. Natomiast na czele
urzędu stoi profesjonalny urzędnik, czyli dyrektor miasta, tak jak w Niemczech
czy jak we Francji do niedawna sekretarz generalny, a dzisiaj też już dyrektor
administracji w gminach francuskich i on zarządza. Natomiast u nas doszło
do połączenia w jednym ręku funkcji politycznych, czyli człowieka z wyboru
z funkcjami administracyjnymi, czyli w ten sposób właśnie wybraliśmy w 2002
r. wschodni model władzy oparty na władzy jednostki, a teraz mamy jej dopełnienie w postaci tego, co się dzieje w państwie polskim. Więc to było bardzo
niebezpieczne.
Próba wprowadzenia bezpośrednich wyborów wójtów rozpoczęła się już
w 1994 r., jak SLD i PSL doszły do władzy, ale niestety – znaczy na szczęście
– wtedy prezydentem był pan Lech Wałęsa, i Regulski i ja poszliśmy do pana
prezydenta i powiedzieliśmy, że to będzie rozwiązanie dysfunkcjonalne, rodzące
różnego rodzaju niekorzystne zjawiska nepotyzmu, biurokracji, a przede wszystkim korupcji i pan prezydent Wałęsa zawetował tę ustawę. Natomiast, jak po
raz drugi SLD i PSL doszły do władzy, to tym razem już z pomocą Unii, Platformy
Obywatelskiej przeforsowały bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, co nas cofnęło na Wschód, ponieważ na Zachodzie takiego modelu
nie ma, takiego modelu nie ma, na Zachodzie jest wyraźne rozbicie pomiędzy
polityką a administracją, w myśl, politycy się zmieniają, administracja pozostaje.
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Natomiast ten atak na służbę cywilną jest, moim zdaniem, też atakiem na
zachodni model władzy, czyli ja polityk decyduję od góry do dołu, kto będzie
moim podwładnym pod hasłem: Ja muszę współpracować z kimś, do kogo mam
zaufanie. Zaufanie to ja powinienem mieć do ludzi w swoim gabinecie, ale od
urzędników nie wymagamy zaufania, wymagamy lojalności, na tym polega idea
służby cywilnej.
No i teraz już zupełnie tak na koniec, czy samorząd ma jakąś perspektywę
rozwojową? Moim zdaniem olbrzymią pod warunkiem, że zdamy sobie z tego
sprawę, jaka jest istota i zdefiniujemy jego funkcję. Ten starożytny samorząd,
znaczy to jest jakby początek naszego myślenia o państwie, to jest oczywiście
Grecja, to jest polis, Grecy nie mieli do czasów Aleksandra Wielkiego czegoś
takiego jak myślenie imperialne, to był system miast-państw, dopiero Aleksander Macedoński tworzy imperium, które nie przeżyło jego. Imperium stworzyli
dopiero Rzymianie, ale ponieważ ono się rozpadło, to zachodnie imperium,
w związku z tym odżyła idea polis i teraz jest pytanie, co w Anno Domini 2016
jest polis? Moim zdaniem polis dzisiaj to jest powiat, gmina, bo polis musi być
wspólnotą. Jak się patrzy na greckie polis, to przecież to nie było tak, że tu
miasto, a dookoła pusta przestrzeń, polis sąsiadowała z drugą polis, czyli nie
miasto z miastem, tylko miasto plus wieś sąsiadowało z miastem i wsią. Nasze
społeczeństwo jeszcze jest takim społeczeństwem poststanowym: chłopi,
szlachta, mieszczanie i w gruncie rzeczy nasz samorząd trochę w tym kierunku jeszcze idzie: gmina wiejska, miasto – mieszczanie. Dzisiaj to się zaczyna
zatracać, bo ludzie mieszkający w mieście mówią: obciachem jest mieszkać
w mieście, ja muszę mieć dom na wsi. Czyli zacierają się te poststanowe różnice w naszym społeczeństwie i one się zacierają nie na poziomie regionu,
tylko na poziomie powiatu. Tych powiatów oczywiście mamy za dużo, ale
wydaje mi się, że – ja tak to widzę – czyli jeśli poprawnie zdefiniujemy polis,
zdefiniujemy region, to wyjdzie nam także, jak poprawnie powinno funkcjonować imperium w rozumieniu tej władzy centralnej. Dziękuję.

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu RP
Konferencję oceniam jako ciekawą, poruszającą bardzo interesujący temat.
Mam apel do prawników, żeby zbytnio nie wchodzili w interpretacje historyczne.
Jako historyk z wykształcenia przypomnę, że starożytne greckie polis znajdowały się nieomal bez przerwy w konflikcie zbrojnym. Chciałem zwrócić uwagę
na punkt pani doktor Bartnik. Nie uważam, że informacja publiczna jest akurat
najważniejsza, niemniej jest najbardziej dotkliwa dla instytucji i ich szefów. Stąd
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moje zainteresowanie referatem pani doktor nie tylko w kontekście teoretycznym, ale także praktycznym. Problematyczne są treści normatywne oświadczeń majątkowych. Przy propozycjach wprowadzania informacji majątkowych
dotyczących żony czy rodziny następuje pytanie, czy ma to dotyczyć związków
nieformalnych i o jak długim stażu. Widzę problemy w związku z inicjatywą
Henryka Wujca, która, jak już wspomniałem, jest nieraz bardzo dotkliwa w stosunku do instytucji, do której zwracają się podmioty o udzielenie informacji
publicznej. Szczególnie dziennikarze, którzy rzecz jasna zarabiają na publikacji
tych informacji. Moja wątpliwość dotyczyła np. żądanych informacji co do finansów biur senatorskich przez okres całej kadencji w odniesieniu do każdego
parlamentarzysty, co mogę przedstawić jako zbiór dokumentów o długości
od 8 do 13 metrów. Moim zdaniem dziennikarz, który sprzedaje te informacje,
chciałby, żeby na koszt instytucji, np. Senatu, opracować i powielić te informacje,
co wiąże się z poważnymi kosztami. W takich przypadkach proponowałem, żeby
pan dziennikarz chcący uzyskać taką informację został wprowadzony do tego
zasobu archiwalnego i wśród tych metrów dokumentów odnalazł i opracował
informacje, które go interesują. Często dziennikarze naciskają i zgłaszają pretensje, że taki obowiązek opracowania należy do obowiązku instytucji. Uważam,
że ustawa ta jest w zasadzie dobra, choć „dotkliwa” dla niektórych instytucji.
Wyobrażam sobie udzielanie informacji publicznej przekrojowej, jeżeli chodzi
o ministerstwa, choć dziennikarze częściej pytają o izby parlamentarne, bo to
ich bardziej interesuje, choć informacje pochodzące z ministerstw przedstawiają
bardziej skomplikowany charakter. Na zakończenie stwierdzam, że problemy,
o których mówię, sygnalizuję, natomiast co do zasady oceniam ustawę jako idącą
w dobrym kierunku, tj. w kierunku otwartości. Należy jednak zastanawiać się,
gdzie powinna być postawiona granica.

Adriana Bartnik

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki
na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej
Bardzo poproszę o możliwość ad vocem, bo to bardzo ważna kwestia. Ja
jestem badaczką i to nie znaczy, że badam tylko i wyłącznie to, co funkcjonuje
źle w opinii tych, którzy składają wnioski, ale badamy również urzędników,
co im utrudnia wykonywanie tej ustawy i też bardzo ważne jest, z jakim podejściem podchodzimy, czy paradygmat wschodni, czy paradygmat zachodni,
że – tutaj odwołam się do wypowiedzi pana prezesa Stępnia – na pewno
obywatele mogą przeszkadzać w sprawowaniu władzy tym, którzy tę władzę
dzierżą i takim przeszkadzaniem może być to pytanie. No, pytanie czy może243

my też utrudnić dostęp do informacji publicznej, informacją publiczną będzie
ustawa chociażby i możemy też utajniać te ustawy, jak procedujemy nad tą
ustawą, to też możemy utajniać. Ja myślę, że żyjemy w czasach – i nie chodzi
mi o czasy polityczne czy partyjne – tylko kiedy też wielu z moich przedmówców dzisiaj odwoływało się do prawa do informacji jako tego prawa, które
właściwie pozwala nam kształtować byt. Jeśli te informacje zostały już wytworzone za pieniądze publiczne, a myślę tutaj o tym, że informacja publiczna
zazwyczaj powstała za pieniądze publiczne, to może ma prawo dostępu do
niej ten suweren, który za nią zapłacił, a nie ten, który jest dysponentem.
Jeśli chodzi o koszty udostępnienia…
Ja rozumiem, zbiorcze… Ja na razie tak co do zasady mówię o pewnym modelu udostępnienia. Mamy BIP, możemy to wszystko publikować w BIP w formie
elektronicznej i niech sobie ściągają ci, którzy tego potrzebują. Nie chodzi o to,
żeby ta informacja była udostępniana w formie papierowej. Ja to rozumiem,
rzeczywiście wytwarzanie niektórych z tych informacji jest pracochłonne, ale
niemniej jednak, tak jak na uczelni moim wrogiem nie będą studenci, tak dla
władzy publicznej wrogiem nie będą obywatele i jednak to myślenie o tym, co
tworzymy, współtworzymy, tworzymy jakąś wspólnotę i jest jednak bardzo ważne, tak jak przy myśleniu o (Brak nagrania) Ja rozumiem, że narada sędziowska
będzie tajna, ale to, o czym mówiła doktor Dzieniszewska-Naroska, czy o czym
mówiła pani profesor Gołębiowska, o jawności, my powinniśmy udostępniać, jeśli
zależy nam również na tym, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, ono
jest bardzo kruche w Polsce, naprawdę, 20 lat to jest bardzo mało na budowanie
demokracji, nawet dwadzieścia pięć, czy trzydzieści, pięćdziesiąt to będzie też
mało w budowaniu czegoś pozytywnego. Jeśli chcemy angażować ludzi w to,
żeby współtworzyli i czuli się współodpowiedzialni za to, co się dzieje, to jednak
muszą wiedzieć, co się dzieje i jak to powstaje.
Bardzo przepraszam, bo to tak troszeczkę filozoficznie brzmi, a ja jestem
prawniczką i nie powinnam filozofować, to jeszcze tylko powiem, że rzeczywiście
zdarza mi się spotykać z pieniactwem.
Nie, nie wiem, czy coraz częściej, ale z drugiej strony, jeśli mówimy – odwołał
się tutaj pan marszałek do dziennikarzy – możemy zlikwidować ustawę o dostępie do informacji publicznej, ale oni mają prawo prasowe. Ta ustawa jest dla
zwykłego obywatela. A nawet jeśli ktoś na informacji zarabia, to chyba fajnie,
że Polacy zarabiają.
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