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Wstęp 
Samorząd terytorialny w Polsce został przywrócony ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym1 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwaną 

dalej u.s.g.). Od początku samorząd terytorialny posiada umocowanie konstytucyjne bowiem 

jednocześnie z wprowadzeniem u.s.g. zmieniono rozdział 6 ówcześnie obowiązującej 

Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 7, poz. 36 ze zm.) nadając mu 

tytuł “Samorząd terytorialny”. Przywracając zasadę samorządności wzorowano się na 

regulacjach okresu międzywojennego, a także na rozwiązaniach prawnych państw 

zachodnich. W wyniku uchwalenia ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o 

wzajemnych stosunkach miedzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 ze zm., tzw. “Małej 

Konstytucji”) ustrój prawny samorządu terytorialnego określał rozdział 5 tej ustawy2. 

Obecnie podstawy ustroju prawnego samorządu terytorialnego reguluje Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w art. 15-16 oraz 

w rozdziale VII “Samorząd Terytorialny” (art. 163-172). Natomiast art. 87 ust. 2 Konstytucji 

RP nadaje moc powszechnie obowiązującą aktom prawa miejscowego na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły.  

Zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu 

terytorialnego jest gmina. Inne jednostki samorządu lokalnego i regionalnego określa ustawa. 

W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o 

wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, 

poz. 603) wprowadzono podział terytorialny RP na gminy, powiaty i województwa.  

Ponieważ przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie powszechnie 

obowiązujących przepisów regulujących działalność podstawowej jednostki samorządu jaką 

jest gmina, dlatego też w dalszej części opracowania odwołania do pozostałych form 

działania samorządu będą następowały tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla 

przedstawienia zagadnień dotyczących funkcjonowania gminy. 

 

Raport podzielony jest na trzy części w których omawiane są powszechnie 

obowiązujące przepisy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. W pierwszej 

                                                 
1 Pierwotny tytuł ustawy – ustawa o samorządzie terytorialnym. 
2 Szerzej na temat początków samorządu terytorialnego w Polsce patrz: A. Piekara, Warunki i funkcje 
samorządu, terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1990, Nr 8; Z. Niewiadomski, Kierunki rozwoju samorządu 
terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, Nr 1-2. 
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części omówione są zagadnienia związane z ustrojem gminy, jej organami i członkami tych 

organów. Druga część analizuje zagadnienia związane z zadaniami powierzonymi gminom na 

podstawie przepisów prawa. Ostatnia część omawia pokrótce zagadnienia proceduralne 

związane z postępowaniem przed organami gminy.  

Celem niniejszej analizy jest zbadanie obowiązujących przepisów pod kątem ich 

wpływu na zjawisko korupcji.  

 

1. Ustrój samorządu terytorialnego 
 

1.1. Organy gminy  
 

Ustawa o samorządzie gminnym (u.s.g.) była wielokrotnie nowelizowana od momentu 

jej uchwalenie w roku 1990. Zazwyczaj zmiany były reakcją na ujawnione doświadczalnie 

mankamenty jej stosowania. Wiele nieostrych przepisów doprecyzowano, wprowadzono też 

wiele nowych w reakcji na pojawiające się problemy. Nowelizacje były także związane z 

reformowaniem samorządu terytorialnego. Należy tu przypomnieć wprowadzenie 

trójszczeblowego samorządu terytorialnego w roku 1998 oraz bezpośrednich wyborów 

wójtów w roku 2002. Zwłaszcza ta ostatnia reforma zrewolucjonizowała relacje między 

organami władzy w gminie. 

Nadal w ustawie pozostaje jednak kilka punktów, które bywają źródłem patologii lub 

utrudniają skuteczną z nimi walkę. Najistotniejsze z nich to przepisy określające kontrolę nad 

działalnością organów gminy.  

Zgodnie z art. 15 u.s.g. rada gminy jest jej organem stanowiącym i kontrolnym. Rola 

kontrolna rady wzrosła po odebraniu jej uprawnień do wyboru wójta i zarządu gminy. Za tą 

zmianą faktyczną nie poszły jednak zmiany ustawowe. Art. 18a u.s.g. regulujący zasady tej 

kontroli nie tylko nie został znowelizowany w celu wzmocnienia tej funkcji, ale nawet nie 

doprecyzowano jego niejasnych przepisów.  

Przepisy te stanowią w ust 1, że w celu kontroli wójta rada powołuje komisję rewizyjną. 

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem dotyczącym 

absolutorium (art. 18 ust 3 u.s.g.) a także wykonuje inne zadania zlecone przez radę w 

zakresie kontroli (art. 18 ust 4 u.s.g.). To ostatnie uprawnienie nie narusza uprawnień 

kontrolnych innych komisji (art. 18 ust 4 u.s.g.), które jednak nigdzie indziej nie są w 

jakikolwiek sposób określone.  
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Te nieprecyzyjne sformułowania wywołują w praktyce samorządowej dwa pytania:  

• czy komisja rewizyjna może kontrolować wójta z własnej inicjatywy? 

• jakie uprawnienia kontrolne posiadają inne komisje? 

Odnoście pierwszej kwestii zwolennicy samodzielności komisji rewizyjnej wskazują, że 

została ona właśnie w tym celu powołana, a ustęp czwarty należy rozumieć tak, że komisja 

nie może odmówić podjęcia kontroli zleconej jej przez radę. Zwolennicy 

ubezwłasnowolnienia komisji rewizyjnej wskazują, że bez zgody rady może ona wykonywać 

tylko kontrole absolutoryjne, interpretując ustęp czwarty jako zakaz samodzielnego 

podejmowania kontroli.  

Odnośnie innych komisji wiemy tylko, że kontrole wykonywanie na zlecenie rady przez 

komisję rewizyjną nie ograniczają ich uprawnień kontrolnych. Jak się można domyśleć 

ustawodawcy chodziło o zaznaczenie, że inne komisje też mogą kontrolować działalność 

wójta w swoim zakresie działania. Ale jakie są te uprawnienia? O tym ustawa milczy.  

Ustawa stanowi, że zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy (art. 

18a ust 5 u.s.g.). Natomiast zasady i tryb działania innych komisji może określić statut (art. 

22 ust 1 u.s.g.) i uchwała o ich powołaniu (art. 21 ust 1 u.s.g.). Brak jasnego określenia 

kompetencji kontrolnych w ustawie może niestety powodować, że będą one ograniczane w 

statutach i uchwałach powołujących komisje. Równie często przepisy te są podobnie 

nieprecyzyjne jak ustawa, powodując, że o aktywności i kompetencjach komisji rewizyjnej 

decyduje ...siła woli jej przewodniczącego.  

Dodatkowym utrudnieniem w formułowaniu kompetencji kontrolnych komisji jest 

kolejny przepis stanowiący, że komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy 

oraz sprawozdania z działalności (art. 21 ust 2 u.s.g.). Sformułowanie o “podległości” nie jest 

w żaden sposób doprecyzowane i zostawia interpretatorom duży zakres dowolności. Niestety 

idący w kierunku ograniczania aktywności kontrolnej.  

Jeszcze gorzej wygląda sprawa określenia uprawnień kontrolnych pojedynczego 

radnego. Ustawa nie określa ich bowiem w żaden sposób.  

Na radnych został nałożony obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty 

samorządowej, utrzymywania więzi z mieszkańcami, przyjmowania zgłaszanych postulatów i 

przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia (art. 23 ust 1 u.s.g.). Nasuwa się uwaga, 

że działalność typu “przedstawianie postulatów” jest zupełnie pozorna, ponieważ zgodnie z 

ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r., Nr 30, poz. 168 ze zm., zwaną dalej Kpa) każdy mieszkaniec ma prawo 
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bezpośredniego kierowania skarg i wniosków do organów gminy i pośrednictwo radnego jest 

mu w tym zupełnie zbędne.  

Utrzymywanie więzi z mieszkańcami i dbanie o dobro wspólnoty ma sens, jeżeli radny 

zostanie wyposażony w instrumenty skutecznego działania, umożliwiające mu samodzielne 

badanie zgłaszanych problemów i przeprowadzane stosownych interwencji. W statutach gmin 

takim narzędziem zazwyczaj jest instytucja interpelacji radnego. Jest to jednak dość mało. 

Wzorem powinien być tutaj status posłów i senatorów, którym ustawowo przyznano 

uprawnienia w tym względzie.  

Wyposażenie pojedynczych radnych w mechanizmy skutecznej kontroli jest szalenie 

ważne także z politycznego punktu widzenia. Nierzadko mamy w gminach do czynienia z 

sytuacją, w której rządząca większość jest w stanie blokować działania kontrolne na forum 

całej rady lub poszczególnych jej komisji. Za to prawie zawsze w radzie znajdują się 

pojedynczy “dociekliwi” radni, podejmujący blokowane przez innych tematy.  

Inne tematy, które ustawa pomija to dostęp do dokumentów niejawnych (zwłaszcza do 

kategorii “zastrzeżone”, dla których nie jest wymagany certyfikat bezpieczeństwa) oraz 

innych dokumentów i informacji niepublicznych (np. dokumenty personalne) w trakcie 

kontroli. (Dostęp do dokumentów publicznych powinien być nieskrępowany, chociaż 

pojawiają się tu rozbieżności interpretacyjne co jest dokumentem publicznym, a co nie).  

Wydaje się, że jest konieczna nowelizacja ustawy w wyżej wymienionych kwestiach. 

Jej założenia powinny być następujące:  

1. Uprawnienia kontrolne posiada zarówno cała rada gminy, poszczególne jej 

komisje, jak i pojedynczy radni.  

2. Komisja rewizyjna i inne komisje oraz radni mogą podejmować działania kontrolne 

z własnej inicjatywy.  

3. Komisja rewizyjna ma prawo badać wszystkie dziedziny działania wójta i 

podległych mu jednostek, a pozostałe komisje dziedziny im właściwe.  

4. Komisja przeprowadzając kontrolę ma dostęp do wszelkich dokumentów 

niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli, także tych w kategorii “zastrzeżone”, 

będących tajemnicą handlową lub podlegających ochronie prywatności. 

Kontrolerzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy im powierzonej. Dostęp do 

dokumentów wymagających certyfikatu bezpieczeństwa (rzecz w gminnej praktyce 

niesłychanie rzadka) mają kontrolerzy ze stosownymi certyfikatami.  
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5. Komisje – oprócz prawa dostępu do dokumentów – mają prawo przesłuchiwania 

urzędników, dokonywania wizji lokalnych i zabezpieczania dowodów.  

6. Radny ma prawo składać interpelacje i zapytania, a wójt jest zobowiązany na nie 

odpowiadać i bezpłatnie udostępniać kopie dokumentów i informacje w stanie 

przetworzonym i nieprzetworzonym.  

 

U.s.g. powinna także regulować kwestię kontroli działalności spółek prawa 

handlowego, będących własnością gminy lub w których gmina ma udziały. Obecnie 

uprawnienia kontrolne rady można wywieść jedynie pośrednio z uprawnień do kontroli 

działania wójta, jako organu właścicielskiego w takiej spółce.  

Przejrzystość działania gminy zwiększyłoby też poprawienie art. 11b u.s.g., 

przywołującego konstytucyjną zasadę, że działalność organów gminy jest jawna. Mimo, że 

konstytucja stanowi, że tryb udzielana informacji o działalności organów władzy określi 

ustawa, to w ustawie o samorządzie gminnym stosowny przepis (art. 11b ust 3 u.s.g.) odsyła 

do ...statutu gminy, który ma określić zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Ze 

względu na wejście w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) praktyczna wada tego przepisu nie jest już tak bardzo 

uciążliwa, ale można by się pokusić o jego doprecyzowanie. Zwłaszcza w tych kwestiach, 

które z kolei nie są wystarczająco oczywiste w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Chodzi zwłaszcza o dostęp do akt i do decyzji administracyjnych.  

W ustawie znajdziemy także kilka drobniejszych niekonsekwencji (zagadnienia te będą 

szerzej omówione w części dotyczącej statusu członków organów gminy).  

Art. 24f u.s.g. - zakazuje radnemu posiadania więcej niż 10% udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego z bezpośrednim lub pośrednim udziałem gminnych osób 

prawnych. Dlaczego granicą konfliktu interesów ma być 10%? Posiadanie takich udziałów 

powinno być po prostu zakazane.  

Art. 24h ust 6 u.s.g. - zobowiązuje do przechowywania oświadczeń majątkowych 

radnych i wyższych urzędników gminnych tylko przez 6 lat. Tymczasem przestępstwa 

związane ze złożeniem fałszywego oświadczenia przedawniają się dopiero po upływie 10 lat.  

Art. 25 b pkt. 2 u.s.g. – zakazuje łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji 

wojewody lub wicewojewody. Jak można domniemywać, aby zapobiec konfliktowi 

interesów, gdy nadzorujący nadzoruje siebie. Ponieważ nadzór wojewoda wykonuje za 

pomocą swojego urzędu logiczne byłoby rozszerzenie tego zakazu na pracę w rządowej 
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administracji wojewódzkiej. Podobnie należałoby wprowadzić zakaz pracy radego w innych 

instytucjach państwowych, które sprawują nadzór lub kontrolę nad organami gminy.   

Art. 54 ust. 1 pkt 6 u.s.g. - stanowi, że dochodami gminy mogą być także “inne 

dochody” niż wymienione w punktach 1-5. Tak więc dochodem gminy może być każdy 

dochód.  

 

1.2. Nadzór nad działalnością gminy 
 

Sporo wątpliwości budzą też przepisy dotyczące nadzoru nad działalnością gminną ze 

strony organów rządu: wojewody i Prezesa Rady Ministrów.  

Warunki rozwiązania rady gminy przez sejm lub odwołania wójta przez Prezesa Rady 

Ministrów - w szczególności warunek powtarzającego się naruszenia ustaw (art. 96 u.s.g.) - są 

mało precyzyjne. Z jednej strony może prowadzić to do nadużyć, z drugiej strony (i taka była 

praktyka) ponieważ sejm lub premier “może”, ale nie “musi”, przepis ten był używany 

stanowczo zbyt rzadko w stosunku do organów notorycznie łamiących ustawy.  

Podobnie nieprecyzyjny jest warunek, pod którym Prezes Rady Ministrów “może” 

ustanowić w gminie zarząd komisaryczny: “w razie nierokującego na szybką poprawę i 

przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych” (art. 97 u.s.g.). 

Brak skuteczności jest częstą przywarą polskich gmin i nie zawsze bierze się z czynników 

subiektywnych. I ten przepis był niekonsekwentnie stosowany, co znacznie osłabiło jego 

prewencyjną wymowę.  

 

1.3. Przepisy prawne dotyczące członków organów gminy i 

pracowników samorządowych, 
 

Status prawny członków organów gminy, a także pracowników urzędu gminy regulują 

przede wszystkim trzy akty prawne: u.s.g., ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm., zwana dalej 

u.prac.sam.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 ze zm., zwana 

dalej ustawą antykorupcyjną). 

 

1.3.1. Status prawny radnych. 
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1.3.1.1. Ewolucja przepisów i stan dzisiejszy 

 

Pierwsza z ww. ustaw tj. u.s.g. reguluje przede wszystkim status radnych gminy. Akt 

ten był wielokrotnie nowelizowany. Generalnie zmiany dotyczące organu stanowiącego 

gminy (rady gminy) i jego członków należy ocenić jako idące w dobrym kierunku. Przede 

wszystkim w stosunku do przepisów zawartych w pierwotnej treści, które przewidywały 

jedynie bardzo ogólne i nie obwarowane żadnymi sankcjami obowiązki kierowania się przez 

radnego dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i 

oczywistego obowiązku uczestnictwa w pracach rady gminy i jej komisjach, wprowadzono 

szereg przepisów, które mają na celu, z jednej strony, uniemożliwienie wykorzystywania 

zajmowanych funkcji publicznych do celów prywatnych, z drugiej zaś, mają za zadanie 

wzmocnić zaufanie mieszkańców gminy do jej władz. 

Wśród nowych regulacji należy wskazać: 

Zakaz łączenia funkcji radnego ze stosunkiem pracy w urzędzie gminy, w której radny 

uzyskał mandat. Zakaz ten obejmuje zarówno zakaz wykonywania pracy przez osobę 

wybraną na radnego w urzędzie gminy w której uzyskał mandat, a także zakaz nawiązywania 

stosunku pracy z taką osobą. Ponadto zakaz ten został rozciągnięty także na pełnienie funkcji 

kierownika oraz zastępcy kierownika w gminnej jednostce organizacyjnej (art. 24a i 24b 

u.s.g.); 

Zakaz powierzania radnemu, w gminie w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na 

podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej. Pierwotnie zakaz ten był sformułowany 

łagodniej, gdyż wymagał, w przypadku zamiaru powierzenia radnemu pracy na podstawie 

umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nie 

objętym ustawą o zamówieniach publicznych, jedynie zasięgnięcia opinii komisji rewizyjnej. 

Warto wskazać w tym miejscu, co należy rozumieć przez umowę cywilnoprawną. Przepisy 

nie definiują pojęcia umowy oraz umowy cywilnoprawnej. Wydaje się, iż chodzi o wszelkie 

umowy (umowa jako czynność prawna, której koniecznymi elementami są co najmniej dwie 

strony, które złożyły zgodne oświadczenia woli), inne niż umowy podlegające regulacji 

ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94) . Przykładowo jako najczęściej zawierane umowy, których przedmiotem jest wykonanie 

określonej pracy, można wskazać umowy menadżerskie (umowy o zarządzanie), umowy o 

dzieło czy umowy zlecenia (art. 24d u.s.g.); 
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Wprowadzenie, omawianą niżej, ustawą antykorupcyjną, która swoim zakresem 

podmiotowym nie obejmuje radnych, do ustawy o samorządzie gminnym szeregu przepisów 

o charakterze antykorupcyjnym. Stosownie do art. 24e u.s.g. radni nie mogą podejmować 

dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do 

wykonywania mandatu. Ponadto nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z 

podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny 

rachunek lub wspólnie z innymi osobami.  

W świetle art. 24f ust. 1 u.s.g. radni nie mogą także prowadzić działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 

komunalnego gminy w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub 

być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.  

Zgodnie z ust. 2 art. 24f u.s.g. radni oraz ich małżonkowie nie mogą być członkami 

władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek 

prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w 

których uczestniczą takie podmioty. Radni nie mogą także posiadać pakietu większego niż 

10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych 

lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.  

Przepis ten został zmieniony i uzupełniony ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 

1806, zwaną dalej u.o.z.s.g.). W szczególności unormowana została kwestia mogąca budzić w 

praktyce dużo wątpliwości, mianowicie sytuacja w której osoba przed wyborem na radnego 

prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy w której 

uzyskała mandat radnego (ewentualnie zarządzała taką działalnością lub była 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności). Ograniczanie 

takiej działalności bez wyraźnej podstawy prawnej mogłoby być sprzeczne z konstytucyjnymi 

zasadami ochrony praw nabytych oraz zasadą ograniczenia wolności gospodarczej wyłącznie 

w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Po nowelizacji u.s.g. kwestia ta 

została jednoznacznie rozstrzygnięta poprzez dodanie w art. 24f u.s.g. ust. 1a, który stanowi, 

iż w przypadku gdy radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność 

gospodarczą o której mowa w ust. 1 art. 24f u.s.g., jest on obowiązany do zaprzestania jej 

prowadzenia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewykonanie tego 

obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Ponadto zakaz z 

art. 24f ust. 2 u.s.g. obejmują obecnie nie tylko radnego ale także jego małżonka.  
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Wynikający z art. 24h u.s.g. obowiązek składania przez radnych oświadczeń o swoim 

stanie majątkowym (obowiązek ten został wprowadzony ustawą antykorupcyjną, jednakże 

u.o.z.s.g. nadała tym przepisom zupełnie nowy kształt). Oświadczenia powinny zawierać 

informacje dotyczące majątku odrębnego oraz objętego wspólnością majątkową małżeńską. 

Zakres informacji ujętych w oświadczeniu jest dość szeroki (obejmuje informacje zarówno o 

posiadanym majątku, dochodach jak i ich źródłach ze szczególnym uwzględnieniem mienia 

nabywanego od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego).  

Do 1 stycznia 2003 r. wiadomości zawarte w oświadczeniach były objęte tajemnicą 

służbową (wyjątek, gdy osoba, która je złożyła wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie). 

Obecnie u.o.z.s.g. wprowadziła radykalną i niewątpliwie pozytywną zmianę w tym zakresie 

wprowadzając nowy art. 24i do u.s.g., który stanowi, iż informacje zawarte w oświadczeniu 

majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego 

oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawność ta nie ma charakteru 

iluzorycznego, gdyż ust. 3 art. 24i u.s.g. przewiduje, iż informacje te będą udostępniane w 

tzw. Biuletynie Informacji Publicznej.  

Ponadto w dużym stopniu usunięto dotychczasowe braki instytucji składania 

oświadczeń majątkowych, które wynikały z tego, iż u.s.g. nie przewidywała kryteriów analizy 

i jakichkolwiek obowiązków przewodniczącego gminy w tym zakresie. Nie dawała ona także 

żadnych środków umożliwiających sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w 

oświadczeniu z rzeczywistym stanem. Obecnie ustawa przewiduje swoisty dualizm kontroli 

wynikający z faktu, iż kontrola jest wykonywana nie tylko przez przewodniczącego rady 

gminy, ale także przez Urząd Skarbowy, co powoduje, iż praktycznie wyłączona jest 

możliwość nie zbadania oświadczeń (co dotychczas było w zasadzie powszechną praktyką). 

W celu ułatwienia kontroli przewodniczącemu rady gminy, radni są obowiązani dołączyć do 

oświadczenia majątkowego kopię swojego zeznania PIT i jego korektę. Ponadto podmiot 

uprawniony do dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniu może dokonywać 

porównania danych w nim zawartych z danymi zawartymi w uprzednio złożonych 

oświadczeniach i dołączonych do nich zeznaniach podatkowych PIT.  

W przypadku podejrzenia, że radny składający oświadczenie majątkowe podał w nim 

nieprawdę lub zataił prawdę podmiot dokonujący analizy oświadczenia majątkowego 

występuje (obligatoryjnie) do właściwego dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o 

kontrolę oświadczenia majątkowego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 54, poz. 572 ze zm.).  



 11

Na przewodniczącym rady gminy spoczywa obowiązek przedstawienia radzie gminy, w 

terminie do 30 października każdego roku, informacji o osobach, które nie złożyły 

oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie, o nieprawidłowościach stwierdzonych w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które 

złożyły nieprawdziwe oświadczenia oraz o działaniach podjętych w związku z 

nieprawidłowościami.  

Ponadto u.o.z.s.g. rozszerzyła zakres oświadczeń składanych przez radnego 

wprowadzając do u.s.g. nowy art. 24j, który przewiduje, iż radny jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, 

wstępnych, zstępnych, oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta jest wykonywana na terenie 

gminy w której radny uzyskał mandat. Oświadczenie powinno obejmować także umowy 

cywilnoprawne zawarte przez w/w osoby, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, 

jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą 

stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług (np. usługi 

dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej czy też wywozu nieczystości) lub ze stosunków 

prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.  

Z pewnością interpretacja drugiej przesłanki będzie w praktyce budzić wątpliwości. W 

zasadzie prawie w każdym przypadku (za wyjątkiem sytuacji, w której podmiot o określonym 

statusie lub spełniający określone przesłanki korzysta z preferencyjnych warunków) stosunek 

prawny powstaje na warunkach powszechnie obowiązujących. Można dla przykładu 

zastanowić się czy udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach 

publicznych nie następuje na warunkach powszechnie obowiązujących. W przypadku 

udzielenia zamówienia w trybie przetargowym warunki będą takie same dla wszystkich 

przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie przesądzając tej kwestii 

jednoznacznie wydaje się, że przesłanka ta jest określona zbyt generalnie, jednakże być może 

praktyka pójdzie w innym kierunku i radni (oraz inne osoby zobowiązane do złożenia 

oświadczeń) będą w obawie o naruszenie ustawy traktować ten obowiązek szeroko. Z drugiej 

strony w niektórych wypadkach zdobycie wiadomości przez radnego np. na temat 

działalności gospodarczej prowadzonej przez rodzeństwo może nastręczać wiele problemów. 

W tym celu u.s.g. nakłada na te osoby obowiązek pisemnego poinformowania radnego (innej 

osoby) o zaistnieniu jednego z ww. wskazanych faktów. Do analizy oświadczeń stosuje się 

przepisy o analizie oświadczeń majątkowych (za wyjątkiem przepisów o przesyłaniu tych 

oświadczeń do urzędów skarbowych i ich analizie przez urzędy skarbowe).  
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Kolejną słabością u.s.g. był dotychczas brak określenia sposobu analizy danych 

zawartych w oświadczeniu majątkowym oraz brak instrumentów prawnych umożliwiających 

przewodniczącemu rady gminy weryfikację prawdziwości danych zawartych w tym 

oświadczeniu. Tej słabości stara się zapobiec nowelizacja u.s.g. jednakże w przypadku 

radnych sankcja pozostała w zasadzie taka sama jak dotychczas tj. utrata diety do czasu 

złożenia oświadczeń. Można jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy w tym 

zakresie (por. artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 20 maja 2003 r., “Sejmikowi 

milionerzy”), spodziewać się sytuacji, w których radni dla których dieta radnego mogłaby 

stanowić wyłącznie ułamek dochodów nie złożą odpowiednich oświadczeń przez całą 

kadencję.  

Z kolei art. 24l u.s.g. stanowi, iż podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wyżej 

omawianych oświadczeniach powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm., zwanej dalej 

Kk), który stanowi: “kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (tutaj na podstawie 

u.s.g.), zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

U.s.g. wprowadziła ponadto: 

• miesięczny limit wynagrodzeń dla członków rad gminy w wysokości 

półtorakrotności kwoty bazowej określanej co roku w ustawie budżetowej (art. 25 u.s.g.); 

• wprowadzenie zakaz udziału w głosowaniu w radzie bądź w komisji w sprawach 

dotyczących interesu prawnego radnego (art. 25a u.s.g.); 

• zakaz łączenia funkcji radnego gminy z mandatem posła lub senatora, z 

wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody oraz członkostwem w organie innej 

jednostki samorządu terytorialnego (art. 25b u.s.g.) 

 

1.3.1.2. Luki w u.s.g. i propozycje de lege ferenda 

 

Jednym z ważnych elementów kontroli pracy osób zatrudnionych w administracji 

państwowej jest kontrola wykonywana przez niezależne media i wyborców. Dlatego też dla 

uzyskania przez obywateli wiadomości o skutkach działań radnych na ich osobistą sytuację 

konieczne było wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych. Zastosowania 

takich zasad w odniesieniu do posłów i senatorów potwierdziło duże korzyści płynące z 

nadzoru sprawowanego przez media, które już po publikacji drugich z kolei oświadczeń 
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wyjawiły, iż część polityków ujawniła dochody nie znajdujące pokrycia w zadeklarowanych 

przez nich źródłach dochodu. Ponadto ujawniono mechanizm przepisywania składników 

majątku do majątków odrębnych np. współmałżonków polityków (por. artykuł w 

Rzeczpospolitej z dn. 20 maja 2002 r. “Posłowie spłacają kredyty”, autorstwa Filipa 

Fryderkiewicza i Marcina Dominika Zdorta). Jednakże na początku funkcjonowania tych 

instytucji trudno wyrokować na temat ich użyteczności. W zasadzie dopiero praktyka 

wynikająca ze stosowania tych przepisów pozwoli na ocenę nowej regulacji. Biorąc jednak 

pod uwagę dużą rolę wolnych mediów w nadzorze nad działalnością różnego stopnia 

organów administracji publicznej oraz wprowadzenie ustawą o dostępie do informacji 

publicznej wielu środków umożliwiających mieszkańcom gminy dostęp do informacji 

publicznej wydaje się, że w wielu wypadkach będzie to instrument na tyle użyteczny, że 

pozwoli samym wyborcom dokonać oceny, czy poszczególni radni zasługują na ponowne 

powierzenie im mandatu w powszechnych wyborach.  

Konieczne wydaje się także, aby radni nie mogli prowadzić działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia państwowego, a także zasiadać we władzach spółek z udziałem 

Skarbu Państwa oraz posiadać więcej niż 10 % udziałów lub akcji w takich spółkach. Obecnie 

takie zakazy obowiązują ich wyłącznie w odniesieniu do mienia komunalnego. Jednakże sfera 

przenikania się polityki samorządowej z polityką na szczeblu centralnym jest tak szeroka, iż 

często osoby będące radnymi mogłyby, z racji swoich funkcji i powiązań, angażować się w 

działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Skarbu Państwa, co często mogłoby 

prowadzić zarówno do konfliktów interesów jak i do podejrzeń o zachowania korupcyjne 

takich osób. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż obecny zakaz z art. 24f u.s.g. obejmuje 

niedopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia 

komunalnego gminy w której rady uzyskał mandat. Argumentum a contrario nie ma takich 

zakazów w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia 

komunalnego innych gmin. Taka luka w u.s.g. może w wielu przypadkach powodować, iż 

radny będzie prowadził taką działalność z wykorzystaniem mienia sąsiednich gmin. 

Zbyt ogólna jest także regulacja zakazująca radnym uczestniczenia w głosowaniach w 

radzie i w komisji w sprawach, które dotyczą jego interesu prawnego. Ponadto rozważenia 

wymaga kwestia, czy w przypadku, kiedy dana sprawa dotyczy bezpośrednio interesu 

prawnego jednego z radnych nie byłoby właściwe wprowadzenie procedury bądź wyłączenia 

organu od tej sprawy i przekazania jej do rozstrzygnięcia np. organowi nadzorczemu nad radą 

tj. wojewodzie, bądź też wprowadzenia szczególnej ścieżki kontroli danej uchwały lub 
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rozstrzygnięcia. Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż samo wyłączenie bezpośrednio 

zainteresowanego może być nie wystarczające, szczególnie w sytuacjach, gdy jest on 

członkiem partii bądź koalicji, która w danym momencie dysponuje odpowiednią większością 

w radzie. Ponadto brak jest w przepisie wskazówek dotyczących procedury wyłączenia 

radnego z głosowania, a także przewidującej, kto jest zobowiązany do stwierdzenia, iż w 

danej sprawie można mówić o interesie prawnym jednego z radnych. Samo pojęcie “interesu 

prawnego” nie jest także do końca wyjaśnione w orzecznictwie i doktrynie prawniczej (dla 

przykładu można wskazać rozważania J. Borkowskiego w Adamiak/Borkowski, “Kodeks  

postępowania administracyjnego Komentarz”, Warszawa 2000, str. 191 i n. i wskazane tam 

orzecznictwo). 

 

1.3.2. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

 

1.3.2.1. Ewolucja przepisów i stan dzisiejszy 

 

Ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) dotychczasowy organ wykonawczy 

gminy zarząd został zastąpiony nowym organem, mianowicie wójtem, burmistrzem lub 

prezydentem miasta (w zależności od rodzaju gminy organ wykonawczy nosi jedną z ww. 

nazw). W dalszym toku rozważań przyjmujemy rozwiązanie ustawowe i ilekroć pojawia się 

pojęcie wójta należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta. W odróżnieniu 

od członków zarządu wybieranych przez radę gminy, wójt jest wybierany w wyborach 

powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Bierne prawo wyborcze 

przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu posiadającemu prawo wyborze, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, przy czym kandydat nie musi stale 

zamieszkiwać na obszarze gminy w której kandyduje. Zmiana sposobu wyboru organu 

wykonawczego gminy jest niewątpliwie zmianą fundamentalną i z pewnością służy ona 

umacnianiu samorządu terytorialnego w Polsce. Podobnie jak w przypadku radnych regulacje 

o charakterze antykorupcyjnym były wprowadzane w odniesieniu do wójtów (w 

rzeczywistości były one początkowo wprowadzane w odniesieniu do członków zarządu) 

stopniowo poprzez wprowadzanie nowych zapisów i poprawianie wcześniejszych. Obecnie są 

one zawarte w ustawie o samorządzie gminnym (u.s.g.) oraz w ustawie o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa 
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antykorupcyjna), a także w pewnym stopniu w ustawie o bezpośrednim wyborze wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. 

W ustawie o samorządzie gminnym (u.s.g.) istnieją następujące rozwiązania służące 

ograniczeniu “korupcyjnych możliwości” wójta: 

• ostatnimi nowelizacjami u.s.g. poszerzono zakaz łączenia funkcji wójta (i jego 

zastępcy) z innymi funkcjami. Pierwotny zakaz dotyczył łączenia jej z zatrudnieniem w 

administracji rządowej. Obecnie dotyczy także zakazu łączenia funkcji wójta z funkcją 

wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, a także z 

mandatem posła i senatora (art. 27 u.s.g.). Sankcja za złamanie tego zakazu jest 

przewidziana w art. 26 ust.1 pkt 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta. Zgodnie z tym przepisem złamanie zakazu łączenia funkcji powoduje 

wygaśnięcie mandatu wójta. Wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy w drodze 

uchwały. Przed podjęciem uchwały należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu, wójtowi, 

którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego. 

Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego 

odwołanie.  

• w stosunku do wójtów wprowadzono szereg nowych ograniczeń, które dotychczas 

nie obowiązywały członków zarządu a ponadto ujednolicono w dużej mierze obowiązki o 

charakterze antykorupcyjnym radnych i wójtów. Dla przykładu można wskazać 

oświadczenia majątkowe, które dotychczas radni składali na podstawie u.s.g. a członkowie 

zarządu na podstawie ustawy antykorupcyjnej, obecnie i radni i wójtowie składają 

oświadczenia majątkowe i oświadczenia o których mowa w art. 24j u.s.g. na podstawie 

u.s.g. i w tym zakresie mają do wójtów zastosowania wszystkie uwagi poczynione w 

odniesieniu do radnych (z zastrzeżeniem różnic o których będzie mowa poniżej). Wójt 

składa oświadczenie majątkowe i oświadczenie z art. 24j u.s.g. wojewodzie. Sankcją za 

niezłożenie w/w oświadczeń w terminie jest, zgodnie z art. 24k ust. 1 pkt 2 u.s.g. utrata 

przez wójta wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenia 

do dnia złożenia oświadczeń (bezsporne wydaje się, iż powinny być to wszystkie 

wymagane przepisami oświadczenia i częściowe wykonanie obowiązku nie daje podstawy 

do wypłacenia wynagrodzenia). Powstaje jednak pytanie co w przypadku notorycznego 

uchylania się od składania przez wójta wymaganych ustawami oświadczeń. Sytuacja taka 
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powinna skutkować zastosowaniem wobec wójta procedury określonej w art. 96 ust. 2 

u.s.g., który stanowi, iż w przypadku powtarzających się naruszeń Konstytucji lub ustaw 

przez wójta, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie 

odnosi skutku występuje z wnioskiem o odwołanie wójta. Odwołanie wójta powoduje 

wygaśnięcie jego mandatu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta). Celem zapewnienia ochrony wybieranym wójtom przed 

samowolnym stosowaniem tego przepisu należy zwrócić uwagę na fakt, iż u.s.g. zapewnia 

sądową kontrolę tych rozstrzygnięć pod kątem ich zgodności z prawem (art. 98 u.s.g.). 

• stosownie do art. 28 w związku z art. 24e ust. 1 u.s.g. wójt nie może, podobnie jak 

i radny, podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć 

zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Doprecyzowaniem i uszczegółowieniem 

tej generalnej normy jest przepis art. 24m ust. 1 u.s.g. zgodnie z którym wójt i jego 

zastępca (inne podmioty wymienione w tym przepisie zostaną omówione przy okazji 

wskazywania statusu pracowników samorządowych) w trakcie pełnienia funkcji oraz przez 

okres 3 lat po zakończeniu jej pełnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o 

charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego 

rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział 

w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego podmiotu mieli 

bezpośredni wpływ na jego treść. Zakaz ten nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi 

dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo 

wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w 

konkursach na działalność artystyczną (art. 24m ust. 3 u.s.g.).  

 

Kolejne ograniczenia wprowadza ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa antykorupcyjna). Ustawa ta 

zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nowa ustawa 

wyeliminowała szereg wad poprzedniej, która zbyt często używała kryteriów ocennych i 

nieostrych, jak np. “sprzeczność z obowiązkami”, “podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność”. Zrezygnowano także z uzależniania zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej od tego czy jest ona prowadzona z udziałem mienia komunalnego czy nie (w 

praktyce wiele wątpliwości budziło samo pojęcie “prowadzenia działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia komunalnego - por. uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 
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czerwca 1993 r. (sygn. W- 17/92, opubl. OTK z 1993 r., poz. 44) w której TK orzekł, iż 

chodzi zarówno o odpłatne, jak i nieodpłatne wykorzystywanie mienia, w którego posiadanie 

osoba objęta zakazem weszła już po objęciu funkcji publicznych. 

Obecnie ustawa obejmuje swoim zakresem podmiotowym: 

a) wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzję administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - art. 2 pkt 6 ustawy antykorupcyjnej; 

b) pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych zajmujących stanowiska; prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora ds. kontroli – art. 2 pkt 4 ustawy 

antykorupcyjnej; 

c) pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium - art. 2 pkt 5 ustawy 

antykorupcyjnej. 

Wymienione wyżej osoby, w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji nie 

mogą: 

• być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego, 

• być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność, 

• być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z 

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, 

• być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, 

• posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające 

więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, 

• prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 

a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w 

zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

Naruszenie powyższych zakazów, w przypadku osób wymienionych powyżej w 

punkcie a) (za wyjątkiem wójta, burmistrza i prezydenta miasta) stanowi podstawę do 

odwołania lub rozwiązania z nią umowy o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w 
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którym właściwy organ uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy 

o pracę. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy 

o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (art. 5 ust. 6 ustawy 

antykorupcyjnej). Wydaje się, że celem nawiązania do tego przepisu Kodeksu pracy jest 

umożliwienie sądowej kontroli prawidłowości decyzji o odwołaniu albo o rozwiązaniu 

umowy o pracę. Dotychczas kwestia ta mogła budzić wątpliwości, a odwołanie czy 

rozwiązanie umowy o pracę mogło stanowić instrument walki politycznej w przypadku zmian 

w urzędach związanych ze zmianą kadencji samorządowej. Kontrola sądowa chociaż nie jest 

w stanie zapobiec wszystkim przypadkom nadużyć, z pewnością umożliwi eliminację (czy 

chociażby złagodzenie skutków) zjawisk patologicznych w tym zakresie. Odrębnie 

uregulowana jest kwestia naruszenia tych zakazów przez wójta. W tym przypadku złamanie 

zakazu skutkuje wygaśnięciem mandatu (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpośrednim wyborze 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta) Procedura stwierdzenia wygaśnięcia mandatu jest taka 

sama jak w przypadku opisanego powyżej naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z innymi 

funkcjami z art. 27 u.s.g. 

W przypadku osób o których mowa powyżej w punkcie b), naruszenie zakazów stanowi 

przewinienie służbowe i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do 

rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

W przypadku osób o których mowa w punkcie c), złamanie zakazu stanowi podstawę 

do odwołania ze stanowiska. Przy czym należy uznać, że odpowiedni organ jest zobligowany 

do odwołania osoby, która naruszyła powyższe zakazy.  

Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek, o którym mowa powyżej, nie 

dotyczy osób wymienionych w punkcie a), o ile zostały wyznaczone do spółki prawa 

handlowego z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub innych osób prawnych jednostek samorządu 

terytorialnego jako reprezentanci tych podmiotów. Osoby te nie mogą zostać wyznaczone do 

więcej niż dwóch spółek prawa handlowego (art. 6 ustawy antykorupcyjnej). 

Bariery wprowadzone ustawą antykorupcyjną nie ograniczają się do okresu kiedy dana 

osoba pełni funkcję, ale stanowią także próbę zapobiegnięcia wykorzystywaniu funkcji dla 

zagwarantowania sobie korzyści w przyszłości. W tym celu art. 7 ust. 1 ustawy 

antykorupcyjnej wprowadza dla niektórych spośród funkcjonariuszy publicznych objętych 

ustawą (m. in. wymienionych powyżej w punkcie a) zakaz zatrudniania lub wykonywania 

innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach 
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indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy. Zakaz ten ma ograniczenie czasowe do 

roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Ponadto zakaz ten nie 

dotyczy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych 

na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych 

podatkach i opłatach. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy antykorupcyjnej w uzasadnionych 

przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić komisja powołana 

przez Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 9 ustawy antykorupcyjnej stanowi, iż wybór lub powołanie do władz spółki, 

spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów określonych powyżej, są z mocy prawa 

nieważne i nie podlegają wpisaniu do właściwego rejestru. 

Kolejną instytucją o charakterze antykorupcyjnym są, przewidziane w art. 10 ustawy 

antykorupcyjnej, oświadczenia majątkowe. Do ich składania zobowiązane są wszystkie osoby 

objęte zakresem podmiotowym ustawy. Wyjątkiem są osoby określone w art. 2 pkt 6 ustawy 

antykorupcyjnej (patrz punkt a powyżej), czyli funkcjonariusze gminni, składający 

oświadczenia majątkowe na podstawie art. 24h u.s.g. (przepis został omówiony powyżej przy 

omawianiu statusu radnych).  

Oświadczenia majątkowe obejmują majątek odrębny oraz objęty małżeńską 

wspólnością majątkową. Stanowią one tajemnice służbową, chyba że osoba która złożyła 

oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. Oświadczenia przechowuje się 

przez 6 lat. Składane są przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca wg 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Osoba 

odbierająca oświadczenia dokonuje analizy zawartych w nich danych. 

Osoby objęte przepisami ustawy antykorupcyjnej są zobowiązane także do złożenia 

przełożonemu oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka przed 

powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze podjęcia działalności lub zmianie jej 

charakteru w trakcie pełnienia funkcji (art. 8 ustawy antykorupcyjnej). Komisja powołana 

przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek przełożonego składającego oświadczenie lub na 

wniosek jego samego wydaje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku opinię, czy 

działalność gospodarcza małżonka funkcjonariusza może wywoływać podejrzenie o 

stronniczość lub interesowność funkcjonariusza. Opinię Komisji doręcza się przełożonemu. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią tajemnicę służbową. Jednakże warto zwrócić 

uwagę, iż przepis ten nie dotyczy małżonków osób wymienionych powyżej w pkt aa-ac. 

Wydaje się, że ustawodawca powinien konsekwentnie, tak jak to uczynił w u.s.g. rozciągnąć 
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obowiązek składania oświadczeń na wszystkie osoby objęte zakresem podmiotowym tejże 

ustawy (za wyjątkiem sytuacji kiedy małżonkowie tych osób składają takie oświadczenia na 

podstawie odrębnych przepisów). Biorąc pod uwagę, iż oświadczenia te, w odróżnieniu od 

oświadczeń składanych na podstawie u.s.g., nie są jawne – obowiązek ten nie powinien być 

zbyt uciążliwy a możliwość uzyskania informacji o sytuacjach, które potencjalnie mogą 

wywołać podejrzenia co do ich zgodności z prawem byłyby znacznie większe. Jednocześnie 

obowiązek ten powinien zostać zredukowany do oświadczenia o działalności gospodarczej 

prowadzonej z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego. 

 

1.3.2.2. Luki w prawie i propozycje zmian 

 

Wiele rozwiązań nowej ustawy antykorupcyjnej, pomimo poprawy części wad 

poprzedniej ustawy, nadal budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń.  

Omówiony powyżej zakaz zatrudniania lub wykonywania innych zajęć u 

przedsiębiorcy, przez okres 1 roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia 

funkcji, dla którego funkcjonariusz publiczny brał udział w rozstrzyganiu w sprawach 

indywidualnych nie jest w zasadzie obwarowany żadnymi sankcjami dla samego 

funkcjonariusza. Stosownie do art. 9 ustawy antykorupcyjnej wybór lub powołanie do władz 

spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważny. Ponadto 

zgodnie z art. 15 ustawy antykorupcyjnej ten kto zatrudnia byłego funkcjonariusza wbrew 

warunkom określonym w art. 7 tej ustawy podlega karze aresztu lub karze grzywny. Takie 

uregulowanie art. 7, które nie nakłada żadnych sankcji za przekroczenie zakazu z tego 

przepisu na samego funkcjonariusza, a także norma art. 9 nie wystarczająco zapobiegają 

łamaniu zakazów z ustawy antykorupcyjnej.  

Wszelkie umowy (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) zawarte wbrew 

postanowieniom art. 7 powinny być z mocy prawa nieważne. Ponadto można wprowadzić 

obowiązek zawierania z funkcjonariuszem publicznym, przed objęciem przez niego 

stanowiska, umowy wzorowanej na umowach o zakazie konkurencji, z zastrzeżeniem że 

umowa taka dotyczyłaby zakazu zatrudnienia wbrew art. 7, a sankcją za jej złamanie mogłaby 

być wysoka kara umowna. Ustawa powinna przewidywać także dodatkową sankcję za 

złamanie tego przepisu w postaci zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych przez 

odpowiedni okres czasu (np. 10 lat). Kontroli powinny podlegać wszelkie sprawy danego 

przedsiębiorcy, w rozstrzyganiu których uczestniczył dany funkcjonariusz. Kontrola taka w 
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przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub zasad gospodarności mogłaby służyć podjęciu 

odpowiednich działań (np. mogłaby to być podstawa do wznowienia postępowania w sprawie 

lub stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej danego przedsiębiorcy). 

Kolejną wadą ustawy jest niewyeliminowanie do końca niedookreślonych pojęć, jak 

zachowane w art. 8 ustawy antykorupcyjnej stwierdzenie: “podejrzanie o stronniczość lub 

interesowność”. Niejasne jest także, czy w normowanej w tym przepisie “działalności 

gospodarczej małżonków” funkcjonariusza mieści się także posiadanie udziałów w spółkach 

prawa handlowego, a także wykonywanie funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej takich 

spółek czy innych przedsiębiorców (np. spółdzielni). Z wykładni gramatycznej tego przepisu 

wynika, iż obejmuje on tylko działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub 

wspólnie z innymi osobami. 

Takie zawężenie art. 8 ustawy antykorupcyjnej nie spełni celu wprowadzenia tego 

przepisu. Ponadto także instytucja oświadczeń majątkowych przewidzianych przez ustawę 

antykorupcyjną nie spełniła swojego celu. Tajność oświadczeń, brak instrumentów 

umożliwiających weryfikację prawdziwości tych oświadczeń (chociażby takich jak 

możliwość porównania z zeznaniem podatkowym PIT), a także bardzo częsta wadliwa 

praktyka przy stosowaniu tych przepisów (por. artykuł “Otwórzcie koperty! Oświadczenia 

majątkowe: akcja pozorowana”, Agnieszka Zagner, Polityka nr 43 (2268) z 21 października 

2000 r.) pokazują, iż przepis ten, jak i niestety cała ustawa antykorupcyjna nie spełniły swojej 

funkcji. 

Niepotrzebnym tworem wydaje się też przewidziana przez ustawę antykorupcyjną 

komisja przy Prezesie Rady Ministrów. 

 

1.3.3. Status prawny pozostałych pracowników samorządowych. 

 

1.3.3.1. Obecna regulacja 

 

Aktem prawnym regulującym sytuację pozostałych pracowników samorządowych jest 

ustawa o pracownikach samorządowych (u.prac.sam.). Ustawa ta określa status prawny 

pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych i 

zakładach budżetowych. Do pracowników samorządowych zaliczani są także powoływani na 

podstawie wyboru wójt, burmistrz (prezydent miasta). Ich status prawny został omówiony 

powyżej.  
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Ponadto część omówionych powyżej (przy omawianiu statusu wójtów) obowiązków i 

ograniczeń wynikających z u.s.g. ma zastosowanie do niektórych kategorii pracowników 

samorządowych tj. zatrudnianych na podstawie powołania zastępców wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), sekretarza gminy oraz skarbnika gminy, a także do kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego 

gminną osobą prawną oraz do osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.  

Tymi obowiązkami są: 

1. obowiązek składania oświadczeń majątkowych (art. 24h u.s.g.); 

2. obowiązek składania oświadczenia o działalności gospodarczej wykonywanej 

przez ich wstępnych, zstępnych, oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta jest wykonywana na 

terenie gminy w której osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia jest zatrudniona. 

Obowiązek ten obejmuje również umowy cywilnoprawne zawarte przez w/w osoby, jeżeli 

umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub 

gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z 

korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na 

warunkach powszechnie obowiązujących (art. 24j u.s.g.); 

3. zakaz w trakcie trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po jego zakończeniu 

przyjmowania jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub 

odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od 

niego zależnego, jeżeli osoby objęte tym zakazem biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia 

w sprawach indywidualnych dotyczących tego podmiotu miały bezpośredni wpływ na jego 

treść. Zakaz ten nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach 

publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w 

celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkursach na 

działalność artystyczną (art. 24m ust. 3 u.s.g.); 

 

Ograniczenia wynikające z ustawy antykorupcyjnej (art. 2 pkt 6), które odnoszą się do 

wójtów, ich zastępców, skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi 

osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta – 

zostały już omówione w rozdziale 1.3.2.1. 

Poniżej zostaną omówione regulacje wynikające z u.prac.sam., która stosuje się do 

wszystkich osób, które posiadają status pracownika samorządowego z zastrzeżeniem art. 1a 
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u.prac.sam., zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników 

samorządowych, których status określają odrębne przepisy. Bez wątpienia do takich osób 

zalicza się wójta, burmistrza i prezydenta miasta.  

Z przepisów o charakterze antykorupcyjnym należy wskazać art. 6 u.prac.sam. 

stosownie do którego małżonkowie oraz pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do 

drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki 

lub kurateli  nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeliby powstałby 

między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 

Art. 18 u.prac.sam. stanowi, iż pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, 

które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać 

podejrzenie o stronniczość lub interesowność, zaś art. 19 tej ustawy zobowiązuje pracownika 

samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na żądanie upoważnionego 

do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego. 

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw 

(u.o.z.s.g.) dodała do u.prac.sam. nowy przepis (art. 18a), zgodnie z którym pracownik 

samorządowy obowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik samorządowy jest 

obowiązany określić jej charakter oraz obowiązany jest informować o wszelkich zmianach jej 

charakteru. Sankcją za niezłożenie oświadczenia jest przewidziana art. 18a ust. 4 

odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika, a w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia 

prawdy w oświadczeniu u.prac.sam. przewiduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 §1 

ustawy Kodeks karny. 

 

1.3.3.2. Ocena regulacji 

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis u podłoża wprowadzenia 

którego nie stały żadne intencje antykorupcyjne. Jednakże przepis ten ze względu na swoją 

wadliwość może wywoływać w następstwie bardzo niepożądane skutki. Zgodnie bowiem z 

art. 2 pkt 2 u.prac.sam. pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie mianowania w 

wypadkach określonych w statucie gminy. Cechą nawiązania stosunku pracy na podstawie 

mianowania jest jego zwiększona ochrona i trwały, w założeniu, charakter. Ochronie 

stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania służy szereg przepisów ustawy 

przewidujących m. in. zamknięty katalog przyczyn rozwiązania stosunku pracy za 
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wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, 

przysługującą pracownikowi samorządowemu odprawę w przypadku zwolnienia z powodu 

reorganizacji lub likwidacji urzędu. Odprawa ta przysługuje za czas pozostawania bez pracy, 

jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. W związku z powyższym pozostawienie 

gminie swobody w określeniu stanowisk, które podlegają obsadzeniu na podstawie 

mianowania może stanowić pole do licznych nadużyć. Swoboda ta powinna być ograniczona 

wyłącznie do stanowisk kierowniczych i ewentualnie także stanowisk samodzielnych (jak np. 

samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych). 

Także przepisy, które miały stanowić gwarancję rzetelności i uczciwości pracowników 

samorządowych nie są wzorcowe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zbyt dużą 

ogólność zakazu z art. 18 u.prac.sam, dotyczącego wykonywania zajęć sprzecznych z 

obowiązkami lub mogących wywołać podejrzenie o stronniczość. Przepis ten nie wprowadza 

żadnych kryteriów oceny zajęć wykonywanych przez pracownika. Ponadto tylko na 

pracowniku, w zasadzie, spoczywa obowiązek oceny czy w danym przypadku może 

zachodzić podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Na uwagę zasługuje wyrok Sądu 

Najwyższego z 18 czerwca 1998 r. (sygn. I PKN 188/98, OSNAP z 1999 r., z. 13, poz. 421), 

którego teza brzmi: “Prowadzenie przez pracownika samorządowego działalności 

gospodarczej obejmującej czynności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi 

stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie art. 18 u. prac. 

sam. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie tego przepisu jest 

możliwość wywołania wykonywanymi czynnościami podejrzenia o stronniczość lub 

interesowność. Pracodawca nie musi zatem wykazywać, że pracownik wykonywał swoje 

obowiązki stronniczo lub interesownie, a zwłaszcza, że uzyskiwał w związku z ich 

wykonywaniem jakiekolwiek korzyści.”  

Bardzo ogólnie sformułowany jest przepis dotyczący oświadczeń majątkowych, który 

nie precyzuje w jakich sytuacjach można żądać oświadczenia majątkowego (możliwość 

nadużyć ze strony pracodawcy), nie wymienia co powinno zawierać takie oświadczenie, ani 

nie daje żadnych narzędzi do weryfikacji jego prawdziwości. 

Natomiast pozytywnie należy ocenić ograniczenie z art. 6 u.prac.sam. dotyczące 

powiązać rodzinnych w bezpośredniej podległości służbowej. Jedyne wątpliwości mogą tylko 

dotyczyć wyjaśnienia, czy nie powinien on obowiązywać w każdym przypadku podległości 

służbowej (zarówno pośredniej jak i bezpośredniej). Zgodnie z poglądem doktryny 

prawniczej ze stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej mamy do czynienia wówczas, 
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gdy jeden z krewnych lub powinowatych jest bezpośrednim przełożonym drugiego (por. H. 

Szewczyk, “Ograniczenia prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy 

administracji publicznej”, Samorząd Terytorialny nr 11 z 2000 r.). Wydaje się, że zakaz ten 

powinien obowiązywać w każdym przypadku podległości służbowej, a w szczególności 

powinien on dotyczyć wszystkich przypadków, w których jedną ze stron objętych zakazem 

jest osoba wykonująca czynności w prawach z zakresu prawa pracy (pracodawca). 

Niestety pomimo dużych doświadczeń ustawodawcy związanych ze składaniem 

oświadczeń o działalności gospodarczej czy oświadczeń majątkowych przez różnego rodzaju 

pracowników administracji państwowej instytucja oświadczeń z art. 18a u.prac.sam. jest 

niedopracowana i w zasadzie nie wydaje się by mogła spełnić swoją rolę. W szczególności 

należy zwrócić uwagę na fakt, iż oświadczenie nie będzie obejmowało posiadania przez 

pracownika udziałów w spółkach kapitałowych. Wydaje się, że oświadczenie powinno także 

wskazywać z wykorzystaniem jakiego mienia (wyłącznie prywatnego, komunalnego, 

państwowego) jest prowadzona dana działalność. Ponadto oświadczenie powinno obejmować 

także dane o działalności gospodarczej małżonka pracownika samorządowego.  

Precyzyjne i pełne określenie zakresu oświadczeń może służyć wyeliminowaniu 

sytuacji korupcjogennych, ale przede wszystkim może służyć przełożonym do właściwego 

nadzoru nad pracownikiem samorządowym. W szczególności istnieje możliwość odsunięcia 

go od działań, poprzez które pośrednio lub bezpośrednio mógłby wpływać na działalność 

swoją i swoich konkurentów. Łatwo na przykład wyobrazić sobie sytuację w której 

pracownik samorządowy prowadzący jednocześnie sklep z alkoholem lub restaurację zajmuje 

się wydawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu i możliwości jakie uzyskuje dzięki temu.  

Ponadto oświadczenie takie może być w wielu przypadkach pomocne dla zapewnienia 

prawidłowości postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy administracji 

(chociażby dla stosowania instytucji wyłączenia pracownika Kpa). 
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2. Sfery działalności gminy (zadania własne i zlecone) 
 

2.1. Działalność gospodarcza gminy 
 

2.1.1. Charakterystyka regulacji dotyczących działalności gospodarczej gminy 

 

Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy i inne jednostki 

samorządu należy do jednego z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących 

samorządu terytorialnego, zarówno od strony politycznej jak i od strony konstrukcji prawnej 

tego problemu w polskim ustawodawstwie.  

Nie budzi zastrzeżeń prowadzenie działalności gospodarczej w sferze użyteczności 

publicznej, natomiast wszelka działalność wykraczająca poza tą sferę, a więc nakierowana 

ściśle na osiąganie zysków jest już przedmiotem wielu krytycznych uwag. Słusznie podnosi 

się, iż prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia komunalnego i stosowaniem 

różnych preferencji w stosunku do komunalnych przedsiębiorców często jest sprzeczne z 

cywilnoprawną zasadą równości podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony jednak pojawia 

się argument, iż budżety jednostek samorządu terytorialnego nie wystarczają na pokrycie 

kosztów wykonania wszystkich zadań własnych gminy, stąd też konieczność szukania innych 

źródeł dochodu (np. z prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej). Nie próbując 

rozstrzygać tego sporu, poniżej przedstawiony zostanie obecny stan prawny w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę i gminę jednostki organizacyjne. 

1. Stosownie do art. 9 ust. 3 u.s.g. formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym 

wykonywania przez gminę zadań użyteczności publicznej określa odrębna ustawa. Zadaniami 

użyteczności publicznej są zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 u.s.g., których 

celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 

świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gmina oraz inna gmina osoba prawna może 

prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności 

publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Tą ustawą, o której 

mówią przytoczone powyżej przepisy, jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm., zwana dalej u.g.k.). W zamierzeniu ustawa 

ta miała być konstytucją gospodarczą samorządu terytorialnego, jednakże jej ostateczna treść 

będąca wynikiem wielu politycznych kompromisów powoduje, iż nie stanowi ona zbyt 

dobrego instrumentu do realizacji wytyczonych przez ustawodawcę celów (por. Cezary 
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Kosikowski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy 

dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Łódź – Zielona Góra, 1997 r.). 

2. Zgodnie z art. 2 u.g.k. wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej 

może być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach 

zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Przy czym wybór spółki prawa 

handlowego jest ograniczony, zgodnie z art. 9 u.g.k. wyłącznie do spółek z o.o. i akcyjnych 

(argumentum a contrario z art. 10 u.g.k.). 

3. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i 

przystępować do nich, jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione następujące warunki: 

      a) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, 

      b) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na 

poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z 

obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji 

gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego 

ograniczenia bezrobocia (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 u.g.k.). 

4. Art. 10 ust. 2 u.g.k. stanowi, iż: “poza sferą użyteczności publicznej gmina może 

tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie 

składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo 

też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. 

5. Powyższe ograniczenia dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i 

przystępowania do nich przez gminę nie mają zastosowania do posiadania przez gminę akcji 

lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz 

działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu 

terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy. 

6. Zgodnie z art. 7 u.g.k. działalność wykraczająca poza zadania o charakterze 

publicznym nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. 

 

2.1.2. Ocena regulacji i propozycja zmian legislacyjnych 

 

W pierwotnej wersji ustawy o samorządzie terytorialnym gminy miały w zasadzie 

nieograniczoną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie swoboda ta 

została zastąpiona zakazem prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza 
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zadania o charakterze użyteczności publicznej. Obecnie u.g.k. wprowadziła rozwiązanie 

pośrednie, które może prowadzić do nadużyć w gospodarowaniu mieniem komunalnym.  

1. Art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 u.g.k. wprowadza zbyt ogólne i nieostre kryteria od których 

uzależnione jest podjęcie przez gminę działalności gospodarczej poza sferą użyteczności 

publicznej. Nie jest do końca jasne kto ma oceniać, iż istnieją nie zaspokojone potrzeby 

wspólnoty na rynku lokalnym. Wydaje się, iż organem właściwym do tego jest rada gminy, 

co wynika z ogólnej zasady z art. 18 ust. 1 u.s.g., która stanowi, iż do kompetencji rady 

gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej. Brak jest też powiązania przesłanki z art. 10 ust. 1 pkt 1 u.g.k. 

z drugą przesłanką od której uzależnione jest utworzenie spółki prawa handlowego, 

mianowicie z występującym w gminie bezrobociu, które w znacznym stopniu ujemnie 

wpływa na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań nie 

doprowadziło do aktywizacji gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.g.k.). W zasadzie obie te 

przesłanki mogą dotyczyć zupełnie różnych spraw i potrzeb. Dlatego niejasne jest dlaczego 

intencją ustawodawcy jest obowiązek ich kumulatywnego spełnienia.  

Ponadto brak jest sposobu określenia, kiedy mamy do czynienia z bezrobociem, które 

“w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej”. W 

doktrynie prawniczej wysunięto postulat, aby ów poziom bezrobocia uznać za tożsamy z 

pojęciem bezrobocia strukturalnego, którym posługuje się ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r., Nr 1, poz. 1 ze zm., zwana dalej 

u.z.p.b.), a także korzystać z wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń rady ministrów 

z dnia 25 czerwca 1996 r. określających: wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim 

bezrobociem strukturalnym oraz województw i gmin, w których są stosowane szczególne 

instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje (Dz.U. Nr 71, poz. 338 i 339 - 

Sławomir Czarnow, Cel spółki gminy i przedmiot jej przedsiębiorstwa w świetle ustawy o 

gospodarce komunalne, Przegląd Prawa Handlowego Nr 2(65) z 1998 r.). Postulat ten należy 

uznać na pewno za słuszny, gdyż pozwala on na zastosowanie pewnych odgórnych i 

wymiernych kryteriów do oceny czy w danej gminie występuje wysoki poziom bezrobocia. 

Jednakże ponieważ u.g.k. nie zawiera wyraźnego odesłania do przepisów ustawy o 

zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu to gmina ma w zasadzie pełną swobodę do oceny 

czy została spełniona ta przesłanka. 
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2. Występujący w art. 10 ust. 2 u.g.k. przypadek pozwalający na tworzenie spółek 

prawa handlowego i przystępowanie do nich zawiera nieostre kryterium, jak “poważna strata 

majątkowa”, zaistnienie którego pozostawione jest w zasadzie całkowicie ocenie rady gminy.  

3. Trzeci z przypadków (art. 10 ust. 3 u.g.k.) jest nie tylko wadliwie sformułowany od 

strony legislacyjnej poprzez użycie słowa “posiadanie”, które oznacza stan faktyczny, a nie 

własność prawa majątkowego, ale także wprowadza “furtkę” w postaci swobody nabywania 

akcji i udziałów spółek “ważnych dla rozwoju gminy”. Takie określenie daje gminie bardzo 

szerokie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż pojęcie “spółek ważnych 

dla rozwoju gminy” jest z jednej strony bardzo ogólne, z drugiej zaś bardzo elastyczne. 

Prowadzi to do nadużyć w postaci angażowania mienia komunalnego w działalność 

pozostającą w zasadzie bez żadnego związku z potrzebami danej wspólnoty samorządowej. 

4. Kolejną wadą u.g.k. jest umożliwienie gminom tworzenia i przystępowania do 

wszelkiego rodzaju spółek poza sferą użyteczności publicznej, a nie tylko spółek 

kapitałowych (sp. z o.o., sp. akcyjna). Takie rozwiązanie może doprowadzić w konsekwencji 

do nieograniczonej odpowiedzialności gminy za zobowiązania spółki w przypadku, gdy 

będzie ona wspólnikiem spółki jawnej, czy też komplementariuszem w spółce komandytowej 

czy komandytowo-akcyjnej. Konieczne jest ograniczenie możliwości uczestnictwa gminy 

wyłącznie do spółek kapitałowych, gdzie wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności osobistej 

za zobowiązania spółki, a ich ryzyko wiąże się z utratą wniesionych do spółki wkładów.  

 

Generalnie należy stwierdzić, iż prowadzenie komercyjnej działalności gospodarczej 

przez gminy wiąże się z wieloma problemami. Powinno ograniczać się do zadań użyteczności 

publicznej, ponieważ w działalności komercyjnej jednostka gminna będzie zawsze 

uprzywilejowana w stosunku do podmiotów prywatnych.  

 

2.2. Gospodarka nieruchomościami i gminnym zasobem 

mieszkaniowym 
 

2.2.1 Nieruchomości.  

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę gospodarowania 

nieruchomościami jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm., zwana dalej u.g.n.). Ponadto duże 
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znaczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami przez gminę ma ustawa z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm., 

zwana dalej u.wł.lok.) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze 

zm., zwana dalej u.ochr.lok.). Aktem regulującym kwestie związane z ustalaniem stanu 

prawnego nieruchomości jest ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

(Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.). 

Na wstępie rozważań należy wskazać na podział kompetencji pomiędzy organami 

gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) 

u.s.g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 

najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

Jednocześnie u.s.g. przewiduje, iż do czasu określenia tych zasad wójt może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) in fine u.s.g.).  

Do zadań wójta (jako organu wykonawczego gminy) należy wykonywanie uchwał rady 

gminy i innych zadań określonych przepisami prawa, w tym gospodarowanie mieniem 

komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g.).Rozwinięciem tego przepisu jest art. 11 ust.1 u.g.n., 

który stanowi, iż z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów u.g.n. oraz odrębnych 

ustaw, organem reprezentującym jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku 

gminę) są ich organy wykonawcze (w tym przypadku wójt). Jak wyraźnie wynika z tego 

przepisu organem reprezentującym gminę w sprawach z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami jest jednoosobowo wójt (por. także art. 46 ust. 1 u.s.g.). W pewnych 

wypadkach dla skuteczności działań prawnych (rozumianych zarówno jako wydawanie 

indywidualnych aktów administracyjnych, jak i składanie oświadczeń woli w sferze 

stosunków cywilnoprawnych) potrzebne jest współdziałanie wójta z radą gminy np. rada 

gminy wyraża zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne lub na rzecz 

Skarbu Państwa (art. 13 ust. 2 u.g.n.). W pewnych sytuacjach rada gminy ma wyłączne 

kompetencje do dokonywania określonych czynności np. do określenia w drodze uchwały 

pierwszeństwa w nabywaniu lokali przez ich najemców lub dzierżawców (art. 34 ust. 6 

u.g.n.). 

Prawne formy gospodarowania nieruchomościami gminy wymienia art. 13 u.g.n. 

Wyliczenie zawarte w tym przepisie nie ma charakteru zamkniętego, niemniej jednak zawiera 
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ono podstawowe i najczęściej spotykane formy działań w odniesieniu do nieruchomości 

gminy. Zgodnie z tym przepisem nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być 

przedmiotem: 

1. sprzedaży, 

2. zamiany,  

3. zrzeczenia się, 

4. oddania w użytkowanie wieczyste,  

5. oddania w najem lub dzierżawę, 

6. użyczenia, 

7. oddania w trwały zarząd, 

8. obciążenia ograniczonymi prawem rzeczowym (polski system prawny przewiduje 

zamknięty katalog ograniczonych praw rzeczowych, który stanowią: użytkowanie, 

służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka)3, 

9. wkładu niepieniężnego do spółki, 

10. wyposażenia majątku fundacji 

Szczegółowe omawianie powyższych form gospodarowania nieruchomościami 

przekracza zakres niniejszej pracy. Dlatego też w dalszym toku rozważań zostaną wskazane 

wyłącznie przepisy, które budzą wątpliwości interpretacyjne czy też mogą być przyczyną 

działań korupcjogennych.  

Jak wynika z informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez 

jednostki samorządu terytorialnego dochodu z majątku (grudzień 2001r., www.nik.gov.pl) 

sprzedaż, zamiana, i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz ich dzierżawa i 

najem są obszarem działalności samorządowej zagrożonej korupcją. 

Powyższy stan nie jest spowodowany wyłącznie wadliwością przepisów ale przede 

wszystkim nieprawidłowościami w ich wykładni przez organy gminy oraz częstymi 

wypadkami ich nieprzestrzegania lub celowego omijania.  

Spośród przepisów u.g.n., jako przepis niezapewniający należytej ochrony osobom 

uprawnionym na podstawie u.g.n. należy wskazać art. 36 u.g.n., który stanowi, iż w 

przypadku naruszenia przez właściwy organ przepisów art. 34 ust. 1-5 u.g.n. (tj. przepisów 

                                                 
3 Biorąc pod uwagę charakter tych praw w przypadku nieruchomości gminnych możemy mieć do czynienia 
wyłącznie z użytkowaniem, służebnością i hipoteką. 

http://www.nik.gov.pl
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regulujących pierwszeństwo pewnych osób w nabywaniu nieruchomości) Skarb Państwa lub 

jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych (tj. w 

przypadku gminy na podstawie art. 4201 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., zwanej dalej Kc). Takie ukształtowanie instytucji 

pierwszeństwa ani nie zabezpiecza interesów osób, którym na podstawie przepisów ustawy 

(art. 34 ust. 1 pkt 1-3 u.g.n.) bądź na podstawie uchwały rady gminy (art. 34 ust. 6 u.g.n.) 

przysługuje prawo pierwszeństwa, ani interesów gminy, która w przypadku złamania 

powyższych przepisów przez organ gminy będzie zmuszona ponieść dodatkowo 

odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną przez jej funkcjonariuszy.  

Ważnym instrumentem w gospodarowaniu nieruchomościami jest określona w 

rozdziale 4 instytucja przetargów na zbycie nieruchomości. Niestety przepisy te, w obecnym 

kształcie, nie zapewniają należytej ochrony majątku gminy. W szczególności należy wskazać 

na istniejącą w wydanym na podstawie art. 42 u.g.n. rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 13 

stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność 

gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 ze zm., zwane dalej r.g.n.) formę zbywania nieruchomości w 

drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. § 7 r.g.n. stanowi, iż w przetargu nie mogą 

uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. 

Argumentum a contrario brak jest podstaw prawnych aby wyłączyć z takiego przetargu osoby 

bliskie dla członków organów gminy, które to organy poprzez określenia zasad 

przeprowadzanych przetargów mogą często o wiele bardziej wpływać na przebieg przetargu 

aniżeli członkowie komisji przetargowej. Ponadto należy wskazać, iż obecne ujęcie definicji 

osoby bliskiej nie stwarza przeszkód aby w przetargu wzięła udział jednoosobowa spółka z 

o.o., której 100% udziałów posiada członek komisji przetargowej. Podany przykład służy 

jedynie ukazaniu faktu, iż obecne przepisy nie uwzględniają przesłanki, iż osoby fizyczne 

bardzo często prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem różnego rodzaju osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. spółka 

jawna, komandytowo-akcyjna). Często wpływ jednej osoby fizycznej na działalność danej 

osoby prawnej może być decydujący (np. posiadanie większościowego pakietu udziałów czy 

sprawowanie funkcji w organie zarządzającym).  

Kolejnym przepisem stwarzającym możliwość do nadużyć jest § 22 r.g.n., zgodnie z 

którym w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego komisja przetargowa wybierając 

ofertę kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór 
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najkorzystniejszej oferty. Brak określenia w tym przepisie w jaki sposób cena wpływa na 

wybór oferty powoduje, iż czynnik ten może być marginalizowany przez uchwały rady gminy 

określające warunki przeprowadzania przetargów. Dla przykładu można wskazać, iż w 

nieistniejącej już gminie Warszawa – Centrum przez ponad dwa lata były przeprowadzane 

przetargi w których cena stanowiła maksymalnie 20% ogólnej liczny punktów, które mógł 

otrzymać oferent. Pozostałe kryteria stanowiła koncepcja (35%), wiarygodność oferenta 

(30%), inne korzyści na rzecz gminy (15%). Przy takim ukształtowaniu punktacji górę biorą 

czynniki subiektywne i zależne każdorazowo od woli członka komisji przetargowej 

(koncepcja), a także czynnik nie mający w zasadzie żadnego znaczenia dla gospodarki gminy 

(wiarygodność), gdyż ochronie gminy w zakresie wypłacalności oferentów służą przepisy 

dotyczące wadium (art. 41 ust. 2 u.g.n.) oraz zapłaty ceny (zgodnie z art. 70 u.g.n. cena 

nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia 

zawarcia umowy przenoszącej własność). Ponadto należy wskazać, iż dużej swobodzie 

organizatora przetargu pozostawiana została kwestia wyboru formy przetargu. Nie jest jasne 

kiedy organizator przetargu może zdecydować się na przetarg ograniczony (pisemny bądź 

ustny). W zasadzie przepisy powinny wyraźnie wskazywać, iż wybór takiej formy jest 

możliwy wyłącznie wówczas, gdy jest to spowodowane ważnym interesem gminy lub 

ewentualnie wynika on z planu zagospodarowania nieruchomości. W chwili obecnej wydaje 

się, iż możliwy jest wybór takiej formy przetargu także wówczas, gdy nie będzie on służył 

interesom gminy a zostanie zastosowany wyłącznie w wyniku podjęcia swobodnej decyzji 

organizatora przetargu. Warto także wskazać, iż na skutek wadliwego skonstruowania § 4 ust. 

1 r.g.n. pozbawione zostały możliwości udziału w przetargach jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej ale posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności 

prawnych. Wskazać tu należy przede wszystkim osobowe spółki prawa handlowego (sp. 

jawne, komandytowe, partnerskie i komandytowo-akcyjne), które posiadając status 

przedsiębiorcy i mogąc w zasadzie dokonywać wszelkich czynności prawnych są 

pozbawione, w świetle r.g.n., możliwości uczestnictwa w przetargach na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność gminy.  

Przy omawianiu u.g.n. warto zwrócić także uwagę na to, które przepisy tej ustawy są 

najczęściej łamane lub omijane przez organy gminy. Jak wynika z powołanej wyżej 

informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 

dochodu z majątku główne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących 

zasad sprzedaży nieruchomości polegają na: 
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1. ustalaniu wartości sprzedawanych nieruchomości bez dokonania wyceny przez 

rzeczoznawcę lub w oparciu o nieaktualne wyceny; 

2. zawieraniu umów sprzedaży przed zapłaceniem przez nabywcę ceny nieruchomości 

sprzedanej w drodze przetargowej lub pierwszej raty ustalonej przy sprzedaży 

ratalnej nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej; 

3. nielegalnym rozkładaniu na raty zapłaty za nieruchomości sprzedane w drodze 

przetargu wbrew omawianemu wyżej obowiązkowi pobrania zapłaty najpóźniej do 

dnia zawarcia umowy sprzedaży; 

4. nieupublicznianiu informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości w sposób 

określony w art. 35 ust. 1 u.g.n.; 

5. sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej mimo braku przesłanek do 

odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu; 

6. nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad postępowania przetargowego; 

Kończąc rozważania na temat u.g.n. można pokusić się o dwie uwagi natury ogólnej. 

Przede wszystkim u.g.n. nie zabezpiecza w sposób należyty interesów gminy, gdyż nie 

przewiduje dostatecznych sankcji w przypadku naruszenia jej przepisów. Dla przykładu 

można wskazać regulacje dotyczącą zasad pierwszeństwa przy nabywaniu nieruchomości. 

Naruszenie przez organ gminy tych zasad powoduje jedynie odpowiedzialność 

odszkodowawczą gminy na mocy przepisu szczególnego u.g.n., a pozbawia ją możliwości 

odzyskania nieruchomości zbytej sprzecznie z ustawą. Po wtóre jak wynika z analizy praktyki 

w gospodarowaniu nieruchomościami, brak jest w działaniach organów gminy długoletnich 

planów określających zasady tej gospodarki, co znacznie ułatwia doraźne manipulowanie 

majątkiem gminy przez nieuczciwych pracowników samorządowych. Ułatwieniem jest także 

brak dostatecznych mechanizmów kontroli działań organów gminy, co powoduje, iż przy 

cywilnoprawnym (z reguły) charakterze tych działań nie ma praktycznie możliwości 

usunięcia niekorzystnych dla gminy skutków prawnych.  

 

2.2.2. Własność lokali 

 

Kolejnym aktem związanym z gospodarowaniem nieruchomościami przez gminę jest 

u.wł.lok. Przedmiotem tego aktu jest określenie sposobu ustanawiania odrębnej własności 

samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, praw i obowiązków 

właścicieli tych lokali oraz zarządu nieruchomością wspólną. Ustawa ta ma zastosowanie do 
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wszelkich nieruchomości bez względu na to czyją stanowią własność. Przed przystąpieniem 

do analizy tego aktu warto wskazać, iż w polskim systemie prawnym można wyróżnić trzy 

rodzaje nieruchomości: 

1. nieruchomości gruntowe – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 

przedmiot własności; 

2. nieruchomości budynkowe – budynki trwale z związane gruntem, o ile na mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; 

3. nieruchomości lokalowe – części budynków (trwale z gruntem związanych), o ile na 

mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; 

 

U.wł.lok. dotyczy właśnie trzeciego rodzaju nieruchomości (patrz art. 2 ust. 1, który 

stanowi, iż samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu mogą 

stanowić odrębne nieruchomości). U.wł.lok. zawiera w art. 2 ust. 2 definicję samodzielnego 

lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu. Zgodnie z tym przepisem 

samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku 

izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele 

inne niż mieszkalne. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu 

przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu (art. 3 

ust. 1 u.wł.lok.).  

W u.wł.lok. znajduje się kilka przepisów, które niestety są przyczyną wielu niejasności 

a czasami mogą służyć nieuczciwym działaniom i celom. Należy tu wskazać: 

1. Art. 12 ust. 3 u.wł.lok. – przepis ten umożliwia zwiększenie wydatków i ciężarów 

(związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej) właścicielom lokali użytkowych, jeżeli 

uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Przepis ten w zasadzie wyraża słuszną myśl, 

zgodnie z którą w przypadku większego wykorzystania lokalu użytkowego (np. zwiększone 

zużycie wody, większa ilość nieczystości) właściciel takiego lokalu powinien w większym 

stopniu partycypować w wydatkach z tym związanych. Niestety praktyka często sprowadza 

się do tego, że próbuje się prawie cały ciężar utrzymania nieruchomości wspólnej zepchnąć 

na właścicieli lokali użytkowych. W związku z tym u.wł.lok. powinna wprowadzić bardziej 

precyzyjną regulację w tym zakresie. 
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2. Wiele praktycznych problemów pojawia się przy analizie przepisów rozdziału 4 

“Zarząd nieruchomością wspólną”. Ustawa wprowadza w zakresie zarządu kilka zasad, które 

niestety nie są zbyt czytelne i w zasadzie nawet w literaturze prawniczej wywołują mnóstwo 

kontrowersji. Stosowanie ich przez właścicieli lokali mieszkalnych, z reguły 

nieposiadających odpowiedniej wiedzy prawniczej, często naraża ich na nadużycia przez 

nieuczciwych zarządców z profesjonalnych firm lub sprawujących zarząd w imieniu gminy.  

Przede wszystkim należy wskazać, iż u.wł.lok. wprowadza różny reżim prawny w 

zależności od liczby lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych należących do 

dotychczasowego właściciela. Jeżeli liczba tych lokali jest niewiększa niż siedem do zarządu 

nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny i 

ustawy kodeks postępowania cywilnego o współwłasności. Jeżeli liczba lokali jest większa 

niż siedem właściciele są obowiązani dokonać wyboru zarządu na podstawie przepisów 

u.wł.lok. Niezależnie od tego ustawa wprowadza w art. 18 możliwość określenia przez 

właścicieli lokali sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowienie 

odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego. 

Określenie sposobu zarządu może polegać w szczególności na powierzeniu zarządu osobie 

fizycznej lub prawnej. Zasady tego zarządu określają wówczas sami współwłaściciele w 

odpowiedniej umowie. Zgodnie z art. 18 ust. 3 u.wł.lok. zmiana ustalonego w sposób 

wskazany powyżej sposobu zarządu może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali 

zaprotokołowanej przez notariusza. Jeżeli zarząd zostanie powierzony osobie fizycznej lub 

prawnej a nie zostaną określone zasady tego zarządu to wówczas zgodnie z art. 33 u.wł.lok. 

stosuje się przepisy rozdziału 4 u.wł.lok.  

3. Oceniając przedstawiony powyżej model nie sposób nie dostrzec, iż taka regulacja 

pozostawia wiele wątpliwości i nie rozstrzyga wielu problemów. Należy wskazać przede 

wszystkim, iż nie jest jasne czy w przypadku powierzenia zarządu w trybie art. 18 ustawy 

możliwe jest wybranie zarządu na podstawie art. 20 u.wł.lok. i jakie są kompetencje obu tych 

organów w przypadku gdy nie rozstrzyga tego umowa. W zasadzie z gramatycznej wykładni 

ustawy wynika, iż w przypadku powierzenia zarządu w trybie art. 18 u.wł.lok nie jest 

możliwe wybranie zarządu w trybie art. 20 u.wł.lok. Jednakże praktyka wskazuje na to, iż 

często funkcjonują obok siebie zarząd wspólnoty i jej zarządca. Taka konstrukcja może często 

być powodem wielu sporów kompetencyjnych i problemów w razie ewentualnych sporów lub 

nieprawidłowości w zarządzie.  
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 U.wł.lok. powinna tą kwestię rozstrzygnąć jednoznacznie i jednoznacznie określić 

kompetencje organów wspólnoty. Na marginesie warto zauważyć, iż we wspólnotach 

powstałych po wyodrębnieniu lokali z nieruchomości stanowiących własność gminy zarząd 

często bywa powierzany jednostkom organizacyjnym gminy, które nie mają prawa do 

wykonywania tego zarządu ze względu na brak osobowości prawnej (art. 18 ust. 1 u.wł.lok. 

wyraźnie stanowi, iż zarząd może być powierzony osobie fizycznej lub prawnej).  

4. Wiele wątpliwości wyłania się także wówczas, gdy zarząd został wybrany w trybie 

art. 20 u.wł.lok. i jest on sprawowany na podstawie zasad określonych w u.wł.lok.  

5. Art. 23 u.wł.lok. określa sposób podejmowania uchwał przez wspólnotę. Zgodnie z 

ust. 2 tego przepisu uchwały zapadają większością głosów liczoną według wielkości 

udziałów. Niestety ustawa wprowadza wiele mechanizmów, które umożliwiają łamanie praw 

właścicieli. W pierwszej kolejności taką możliwość daje wskazana w ustawie obiegowa 

metoda zbierania głosów. Ponieważ u.wł.lok. nie nakazuje uzyskania zgody wszystkich 

mieszkańców na podjęcie uchwały w drodze obiegowej możliwe jest podejmowanie takich 

uchwał bez udziału wszystkich właścicieli. Nie zabezpiecza dostatecznie interesów 

właścicieli obowiązek powiadomienia na piśmie o treści uchwały każdego właściciela. Tym 

bardziej, że i ten przepis podobnie jak i art. 32 ust. 1 u.wł.lok., który nakazuje zawiadomienie 

o zebraniu wszystkich właścicieli przynajmniej na tydzień przed zebraniem, są sformułowane 

wadliwie.  

Wadliwość tej regulacji wynika stąd, iż nie stanowi ona jednoznacznie o obowiązku 

zawiadomienia każdego właściciela w sposób umożliwiający udowodnienie tego faktu tj. za 

pośrednictwem listów poleconych lub bezpośrednio otrzymując potwierdzenie na liście 

lokatorów. W praktyce zarządy (zarządcy) często ograniczają się do wywieszenia pisemnego 

powiadomienia (np. na klatkach schodowych), co nie służy ani interesom właścicieli (brak 

należytego powiadomienia uniemożliwia im często uczestniczenie w zebraniu) ani interesom 

wspólnoty (uchwały podjęte bez prawidłowego wezwania właścicieli są nieważne).  

6. Art. 25 ust. 1a u.wł.lok. wprowadza 6 tygodniowy termin do zaskarżenia uchwał 

wspólnoty liczony od dnia powzięcia uchwały lub od dnia powiadomienia właściciela o 

uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. U.wł.lok. powinna wprowadzać 

dwa tryby zaskarżania uchwał – powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o 

stwierdzenie jej nieważności. W drugim przypadku termin do zaskarżenia uchwały powinien 

być znacznie dłuższy, gdyż często w terminie 6 tygodniowym właściciel nie jest w stanie 
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powziąć wiadomości o podjęciu uchwały (np. w przypadku nieprawidłowego zwołania 

zebrania wspólnoty). 

7. Zbyt lakonicznie są uregulowane w u.wł.lok. prawa właściciela w zakresie kontroli 

nad wykonywaniem zarządu. Art. 29 ust. 3 u.wł.lok. stanowi, iż prawo kontroli działalności 

zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W pierwszej kolejności przepis ten pomija 

kontrolę nad zarządcą (u.wł.lok. wyraźnie rozróżnia zarząd i zarządcę – o czym była już 

mowa powyżej). Ponadto ustawa nie precyzuje dokładnie zakresu tej kontroli, co często w 

praktyce powoduje, iż prawo to jest konsekwentnie ograniczane przez zarządy (z powołaniem 

na różne argumenty, czasami wręcz absurdalne np. ochronę danych osobowych). Ustawa 

wyraźnie powinna umożliwiać właścicielom prawo przeglądania ksiąg rachunkowych czy też 

żądania wyjaśnień od zarządcy lub zarządu. 

8. Art. 30 ust. 2 u.wł.lok. określa obligatoryjne elementy corocznego obligatoryjnego 

zebrania ogółu właścicieli. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że przepis ten jest zbudowany w 

sposób nielogiczny. Chociaż wskazany tam porządek nie jest obligatoryjny to może on często 

wpływać na zarządy przy układaniu porządku tego zebrania. Na pierwszym miejscu takiego 

zebrania powinno być sprawozdanie zarządu z poprzedniego roku. Przy czym należy 

wskazać, iż zarząd powinien każdorazowo przedstawiać dwa sprawozdania, jedno z 

działalności a drugie finansowe. Ustawa nie rozróżnia tego, co z reguły powoduje, iż zarządy 

ograniczają się wyłącznie do sprawozdania finansowego.  

Kolejnym elementem powinna być ocena pracy zarządu (zarządcy), któremu zarząd 

nieruchomością wspólną powierzono na podstawie art. 18 ust.1 ustawy. Po tej ocenie 

powinno nastąpić głosowanie w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium. Dopiero 

wówczas powinien zostać uchwalony roczny plan zarządu nieruchomością, a także opłaty na 

pokrycie kosztów zarządu. Oczywiście istnieje także możliwość wprowadzenia do porządku 

obrad innych spraw, w tym także spraw związanych z bieżącą działalnością wspólnoty.  

 

U. wł. lok. jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w zakresie gospodarki 

nieruchomościami. W obowiązującym systemie prawnym stwarza ona możliwość nabycia na 

własność lokalu mieszkalnego, dzięki czemu nabywca uzyskuje “silniejsze” prawo aniżeli 

prawa spółdzielcze, czy też, co oczywiste, najemca lokalu. Jest to szczególnie ważne w 

dużych miastach, gdzie ze względu na ceny nieruchomości nabycie nieruchomości gruntowej 

czy budynkowej jest bardzo utrudnione. Niestety u.wł.lok. nie zawsze w sposób należyty 

zabezpiecza interesy właścicieli, często stanowiąc dla nich “pułapkę” z której trudno znaleźć 
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wyjście. Dlatego też konieczna jest nowelizacja ustawy, która usunie braki o których wyżej 

wspomniano. 

 

 

 

 

2.2.3. Ochrona lokatorów 

 

Kolejną ustawą związaną z gospodarowaniem nieruchomościami jest u.ochr.lok., która 

reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Przed szczegółową analizą przepisów tej ustawy należy 

poczynić uwagę ogólną dotyczącą wybranego przez ustawodawcę sposobu ochrony praw 

lokatorów. Ustawa wprowadza bowiem bardzo restrykcyjne dla właścicieli zasady 

nawiązywania najmu lub innych stosunków prawnych na podstawie których właściciel oddaje 

swój lokal do używania innej osobie. Normy ustanawiane przez u.ochr.lok. mają często 

charakter norm bezwzględnie obowiązujących czy też semiimperatywnych (tj. takich, które 

mogą być zmienione tylko na korzyść lokatora). Ponadto ustawa wprowadza w art. 3 ogólną 

zasadę, zgodnie z którą przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących 

ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora, co odpowiada łacińskiej 

paremii “lex benigior praevalet”. Tak restrykcyjna ochrona wbrew pozorom nie do końca 

poprawia sytuację lokatorów na rynku nieruchomości. W szczególności powodują one, iż 

podaż na rynku lokali jest stosunkowo niska. Ponadto właściciele przy tak szerokich 

obowiązkach często żądają opłat za lokal na poziomie odpowiadającym ich nakładom i 

ciężarom. Wszystkie te czynniki mogą w konsekwencji prowadzić do wzrostu cen na rynku 

wynajmu lokali. Jednocześnie sytuacja ta powoduje, iż znacznie większy ciężar spoczywa na 

gminie, na której zgodnie z u.s.g. i art. 4 ust. 1 u.ochr.lok. ciąży obowiązek zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wydaje się, że biorąc pod uwagę sytuację 

na rynku mieszkaniowym w Polsce, a także kłopoty gmin z wypełnianiem przez nie 

obowiązków ustawowych, ingerencja ustawodawcy nie powinna sięgać tak daleko w 

regulowanie stosunków cywilnoprawnych, które są nawiązywane na zasadzie równorzędności 

podmiotów będących ich stronami. Ponadto ustawodawca powinien pamiętać także o 

ochronie praw właścicieli, których sytuacja, na skutek nieuczciwych działań lokatorów, jest 

często bardzo trudna. 
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Wśród przepisów, które wymagają zmiany należy wskazać: 

1. Art. 5 u.ochr.lok. przewiduje, iż umowy najmu zawarte na czas oznaczony mogą być 

zawarte na czas nie krótszy niż 3 lata. Z drugiej strony art. 5 ust. 3 u.ochr.lok. wyłącza 

możliwość wprowadzenia do umowy klauzul waloryzacyjnych, co powoduje, iż w przypadku 

zmiany siły nabywczej pieniądza oraz wobec ograniczeń w wypowiadaniu umów przez 

właściciela, może on być narażony na straty. Podobnie, z tych samych przyczyn w przypadku 

wzrostu siły nabywczej siły pieniądza, może być narażony na straty lokator. 

  2. Art. 9 ust. 1 u.ochr.lok. stanowi, iż podwyższenie czynszu lub innych opłat za 

używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane 

częściej niż co 6 miesięcy. Opłaty niezależne od właściciela to zgodnie z legalną definicją 

zawartą w art. 2 pkt 8 u.ochr.lok. opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór 

nieczystości stałych i płynnych. Przepis ten, mając na celu ochronę lokatorów, stracił niestety 

z pola widzenia fakt, iż na wysokość czynszu mogą wpływać także inne czynniki niezależne 

od właściciela a nie wymienione w art. 2 pkt 8 u.ochr.lok. np. wzrost kosztów ochrony 

nieruchomości. Wydaje się, że katalog opłat niezależnych od właściciela nie powinien być 

zamknięty i w przypadku udokumentowanie ich przez właściciela podwyżka czynszu nie 

powinna być zabroniona. 

 3. Art. 11 u.ochr.lok. reguluje kwestie związane z rozwiązaniem stosunku prawnego 

za wypowiedzeniem w przypadku odpłatnego używania lokalu przez lokatora. Katalog 

przesłanek uzasadniających wypowiedzenie jest zamknięty do wyliczonych enumeratywnie w 

tym przepisie. Regulacja ta budzi poważne wątpliwości, gdyż ustanowiona w tym przepisie 

ochrona lokatora idzie bardzo daleko (wystarczy porównać ochronę lokatorów w ustawie z 

ochroną wynikającą z przepisów Kc o najmie lokali mieszkalnych). Niestety ochrona ta jest 

wprowadzona z naruszeniem praw innych lokatorów i właścicieli. Zgodnie z art. 11 ust.2 pkt 

1 u.ochr.lok właściciel nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca 

kalendarzowego może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator pomimo pisemnego 

upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy 

urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w 

sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym 

korzystanie z innych lokali. Przepis ten powoduje, iż właściciel i lokatorzy muszą pomimo 

wyraźnych przesłanek do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia tolerować zachowania 

lokatora, który swoim zachowaniem naraża ich na szkodę.  
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 Taka konstrukcja wielokrotnie przyczyni się do znacznego zwiększenia szkody 

właściciela lokalu i znaczenie utrudni dochodzenie jego praw. Także pozostali lokatorzy 

zmuszeni są do tolerowania przez ten okres działań lokatora występującego w sposób rażący 

lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu. Warto zwrócić uwagę, 

iż w art. 685 Kc podobne przesłanki zachowania najemcy uzasadniają rozwiązanie umowy 

najmu bez wypowiedzenia. Stosownie do art. 11 ust. 2 pkt 2 u.ochr.lok. właściciel nie później 

niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego może wypowiedzieć stosunek 

prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co 

najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do 

zapłaty zaległych i bieżących należności. Znów warto odwołać się do regulacji Kc, która w 

art. 687 stanowi, iż “jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co 

najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając 

mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.”  

 W tym kontekście zupełnie niezrozumiałe jest działanie ustawodawcy, który 

“premiuje” zwiększoną ochroną stronę, której działania są sprzeczne z prawem i zasadami 

współżycia społecznego. Ponadto ta zwiększona ochrona może często prowadzić do 

zwiększenie szkód w mieniu właściciela. Niewątpliwe w zakresie wymienionych wyżej 

przesłanek konieczne jest zmiana przepisów w sposób analogiczny do regulacji Kc, która 

zabezpieczając dostatecznie interesy najemcy nie zapomina też o ochronie drugiej strony 

stosunku najmu (wynajmującego). 

 4. Rozdział 3 u.ochr.lok. reguluje kwestie związane z tworzeniem i posiadaniem przez 

gminę zasobu mieszkaniowego. Art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 u.ochr.lok. przewiduje, iż rada gminy 

powinna uchwalić wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w 

tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem 

pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. 

Art. 21 ust. 2 i 3 u.ochr.lok. precyzują szczegółowo, co powinny zawierać obie ww. uchwały.  

 Niestety jak wynika z przedstawionej przez NIK informacji o wynikach kontroli 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi gmin (żródło www.nik.gov.pl) gminy często nie 

wywiązują się z powyższych obowiązków nałożonych na nie u.ochr.lok. Zgodnie z 

ustaleniami kontroli 14 spośród 20 skontrolowanych urzędów nie posiadało wieloletniego 

http://www.nik.gov.pl
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planu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy, a 2 (spośród 20) nie posiadało 

uchwał określających zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gmin. Ponadto w jednym przypadku przyjęta przez radę miejską uchwała nie spełniała 

wszystkich wymogów określonych w u.ochr.lok.  

 Ustawa niestety nie określa żadnych sankcji za naruszenie tego obowiązku, ani też nie 

określa zasad postępowania w przypadku braku tych aktów prawnych. Skutki braku tych 

podstawowych uchwał są natomiast daleko idące. Wystarczy wskazać tu na wyniki powyższej 

kontroli, z których wynika, iż gminy nie są w pełni przygotowane do wypełniania 

określonego w art. 14 ust. 1 obowiązku dostarczenie lokalu socjalnego (w przypadku gdy sąd 

w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzeknie o prawie do otrzymania takiego lokalu). 

Skutkiem tego jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej gminy wobec właściciela 

lokalu, którego lokal zajmuje osoba objęta orzeczeniem sądowym nakazującym opróżnienie 

tego lokalu4.  

 Skutki braku takich uchwał lub ich niewłaściwego kształtu mogą być jednak znacznie 

dalej idące. Wystarczy tu wskazać dla przykładu artykuł zamieszczony w dodatku stołecznym 

do Gazety Wyborczej z dnia 27 czerwca 2003 r. (autorstwa Jana Fusieckiego i Iwony Szpali), 

gdzie opisane jest 11 metod (!!!!) wyłudzania mieszkań od gminy przez urzędników (lub 

osoby im bliskie) dzielnicy Śródmieście w gminie Warszawa-Centrum. Wszystkie przypadki 

bazują na omijaniu czy też “luźnej” wykładni niezbyt precyzyjnych przepisów.  

 Warto zwrócić uwagę, iż pozornie zasady przyznawania mieszkań w dzielnicy 

Śródmieście były bardzo surowe (wymóg zagęszczenia 5m2 na osobę oraz dochód poniżej 

800 zł na osobę). Niestety pozornie surowe warunki stanowiły (stanowią?) barierę wyłącznie 

dla nieuprzywilejowanych mieszkańców wspólnoty samorządowej. Nie ma natomiast 

przeszkód, ażeby znalazły się przesłanki (pozostawiające duży margines uznaniowości 

urzędnikom) pozwalające na ich ominięcie w przypadku osób wykorzystujących swoją 

pozycję, “układy” czy rodzinę do zdobycia lokalu mieszkalnego. Opisany powyżej 

mechanizm dostatecznie uzasadnia tezę jak ważnym elementem w funkcjonowaniu gminy są 

uchwały ustalające program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Brak ustalenia 

przez radę gminy tych zasad czy też zbyt ogólne i pozwalające na nadmierną uznaniowość ich 

                                                 
4 W informacji o wynikach kontroli NIK błędnie wskazano, iż odszkodowanie takie przysługiwać będzie 
lokatorowi, który uzyskał wyrokiem sądowym prawo do lokalu socjalnego. 
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ustalenie powoduje, iż w działalność urzędników łatwo może “wkraść się” element korupcji i 

nepotyzmu. 

 

2.2.4. Popieranie budownictwa mieszkaniowego 

 

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm., zwana dalej 

u.f.b.m.) określa zasady działania tzw. kas mieszkaniowych, Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego. Ponadto powołuje Urząd 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i określa jego kompetencje.  

 

Z punktu widzenia działalności gmin najistotniejsze są przepisy dotyczące towarzystw 

budownictwa społecznego oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.  

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy zasilany jest głównie ze środków budżetowych i 

innych środków publicznych (art. 17 u.f.b.m.).  Może on m. in.: 

• udzielać preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego na 

budowę mieszkań na wynajem (art. 18 ust 1 u.f.b.m.) - kredyt ten może być umorzony w 10 

% po terminowym zakończeniu inwestycji (art. 19 ust 9 u.f.b.m.) 

• udzielać preferencyjnych kredytów gminom na realizację komunalnej infrastruktury 

technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (art. 18 ust 3 u.f.b.m.)  

• dokonywać dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom na w/w 

infrastrukturę (art. 18 ust 12 u.f.b.m.).  

 

Głównym zadaniem towarzystw budownictwa społecznego jest budowanie domów 

mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu (art. 27 ust 1 u.f.b.m.). Towarzystwo może 

także nabywać, remontować lub modernizować budynki mieszkalne przeznaczone pod 

wynajem (art. 27 ust 2 pkt 1 i 2 u.f.b.m.).  

Czynsz w tych budynkach jest regulowany i ustala go rada gminy. Powinien on pokryć 

koszty eksploatacji oraz spłaty kredytu (art. 28 ust 1 u.f.b.m.). Ponieważ jest on ustalany na 

zasadzie kosztowej, a dochody towarzystw muszą być przeznaczone na działalność statutową 

(art. 24 ust 2 u.f.b.m.) rodzi to niebezpieczeństwo braku zainteresowania w kontroli 

ponoszonych kosztów przez władze towarzystwa. Brak mechanizmu rynkowego kontroli 
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kosztów może prowadzić do ich zawyżania i niegospodarności, analogicznie jak to się często 

dzieje w gminnych jednostkach organizacyjnych lub spółdzielniach mieszkaniowych.   

 Towarzystwo może także wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach 

towarzystwa, sprawować zarząd innymi budynkami oraz prowadzić inną działalność 

związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (art. 27 ust 2 pkt 3-

5 u.f.b.m.). 

 Choć ustawa nie wprowadza ograniczeń co do tego, kto może założyć towarzystwo – 

zdecydowana większość z nich jest zakładana przez gminy lub przy ich udziale. Sprzyja temu 

przepis art. 25 ust. 2 u.f.b.m., który uprawnia gminy do delegowania swoich przedstawicieli 

do rad nadzorczych towarzystwa. W połączeniu z uprawnieniem do ustalania czynszu 

powoduje to, że bez dobrych stosunków z władzami gminy działalność towarzystwa może 

być sparaliżowania. Prywatne osoby, pragnące skorzystać z dobrodziejstw ustawy bez 

biurokratycznej mitręgi, może zniechęcić do powołania towarzystwa także konieczność 

zatwierdzenia jego statutu przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (art. 24 ust. 

3 u.f.b.m.). Ustawa nie precyzuje dokładnie jakie wymogi musi spełniać statut, aby być 

zatwierdzonym przez prezesa, zostawiając mu duże pole uznaniowości. Na decyzję 

odmawiającą zatwierdzenia służy jednie skarga do NSA (art. 24 ust. 4 u.f.b.m.), co – przy 

długim okresie rozpatrywania spraw w polskich sądach – uzależnia szybkie powstanie 

towarzystwa od “negocjacji” i uzgadniania statutu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i 

Rozwoju Miast. 

 

 Praktyka powoływania towarzystw budownictwa społecznego przez gminy często 

owocowała różnymi skandalami. Wynikały one zarówno z tego, że towarzystwo stawało się 

kolejną gminną instytucją prowadzą działalność gospodarczą i konkurującą z sektorem 

prywatnym, jak i z tego, że dysponuje dobrem szczególnie korupcjogennym w samorządzie, a 

mianowicie mieszkaniami.  

 Przytoczmy tu kilka wątpliwych przepisów.  

 Pierwszym z nich jest zakaz sprzedawania mieszkań w budynkach towarzystwa (art. 

20 ust. 2 u.f.b.m.). Z niewiadomych względów ustawodawca nie chciał wspierać budowy 

mieszkań na własność. Mieszkania buduje się na wynajem i takie muszą pozostać. Pozostaje 

to w zasadniczej sprzeczności z powszechnie prowadzoną polityką sprzedaży mieszkań 

komunalnych, często nawet z dość znacznymi upustami. Pomijając inne względy w 

wieloletniej perspektywie może to być szkodliwe finansowo dla samych najemców – koszt 
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czynszu pokrywającego kredyt budowlany zaciągnięty przez towarzystwo i koszty jego 

administrowania może być wyższy niż koszt kredytu hipotecznego dostępnego na rynku. 

 Jeżeli dodamy do tego prawo do wynajmowania lokali użytkowych w budynkach 

towarzystwa oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi jego własnością to 

stwierdzimy, że gminne towarzystwa budownictwa społecznego mogą mieć tendencję do 

przekształcania się w niereformowalne zarządy domów komunalnych. Z wszelkimi znanymi 

patologiami związanymi z wynajmem lokali użytkowych poza bezpośrednią kontrolą rady 

gminy oraz stwarzaniem konkurencji dla prywatnych zarządców nieruchomości. 

 Kolejne negatywne skutki rodzi zazwyczaj wspieranie “swojego” towarzystwa przez 

gminę. Wymieńmy tu bezprzetargowe przekazywanie gruntów pod budynki, udzielanie 

pożyczek czy ułatwianie formalności. Stanowi to formę nieuczciwej konkurencji w stosunku 

do innych inwestorów.  

 Inną powierzchownie uregulowaną sprawą jest sposób wyłaniania konkretnych 

najemców w budynkach towarzystwa. Ustawa stwierdza jedynie, że kryteria i tryb określa 

statut towarzystwa (art. 31 ust 1 u.f.b.m.), a wcześniej określa jedynie kryteria dochodowe i 

(nie)posiadania innego mieszkania (art. 30 ust 1 u.f.b.m.). Brak tu bliższych uregulowań 

choćby zapobiegających konfliktowi interesów, np. w zakresie wynajmowania mieszkań 

radnym, gminnym urzędnikom i ich rodzinom. Co się niestety zdarza.  

 Antymotywacyjnie działają także przyjęte kryteria dochodowe. Ogólnie mieszkanie 

może wynająć rodzina o średnich dochodach (w odróżnieniu od “zwykłego” budownictwa 

komunalnego, które jest przeznaczone przede wszystkim dla rodzin o niskich dochodach). 

Najemca musi składać towarzystwu deklaracje dochodowe co dwa lata. Jeżeli jego dochód 

przekroczy ustalony limit to towarzystwo może wypowiedzieć mu czynsz dotychczasowy i 

zastosować czynsz wolny. Oprócz korupcjogennej uznaniowości przepis ten działa 

antymotywacyjne i może zachęcać najemców do ukrywania dodatkowych dochodów.   

 

2.3. Ład przestrzenny 
 

W ostatnim dziesięcioleciu sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego weszła 

do grona obszarów silnie zagrożonych korupcją. Podstawową tego przyczyną jest bezpośredni 

związek między zapisami planu i wydanymi na jego podstawie decyzjami a wartością 

nieruchomości i inwestycji.  
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Dotychczas (do lipca 2003 roku) patologie najczęściej występowały w toku 

administracyjnego określania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Urzędnicy 

wykorzystywali nieprecyzyjne zapisy planów zagospodarowania lub ich skomplikowaną 

formę aby naginać treść wydanych decyzji według życzenia wnioskodawcy. Przez to mogły 

powstawać inwestycje, które nie powinny mieć miejsca, a przynajmniej nie w zatwierdzonej 

formie.  

10 lipca 2003 r. weszła w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym5 (zwana dalej u.p.z.p.). Jej główną intencją było przyśpieszenie procesu 

inwestycyjnego przez ograniczenie liczby przypadków, w których konieczne jest uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenie możliwości 

odwoływania się od tych decyzji.  

Ponadto ustawa wymusza zastąpienie starych planów zagospodarowania (uchwalonych 

przed 1995 rokiem) planami aktualnymi oraz wprowadza możliwości narzucania konkretnych 

zapisów w planach gminnych przez instytucje państwowe i samorząd wojewódzki. Oznacza 

to, że w procesie inwestycyjnym wzrasta rola miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a co za tym idzie w następnych latach szczególnie zagrożone patologiami 

będą procesy uchwalania i zmieniania tych planów. 

Niestety, ułatwień dla inwestorów (zarówno prywatnych jak i publicznych) nie 

zrównoważono innymi rozwiązaniami, które gwarantowałyby praktyczne poszanowanie 

konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Do ustawy nie wprowadzono elementów, 

które zapobiegały by manipulacjom w procesie planowania przestrzennego.  

 

2.3.1. Planowanie przestrzenne 

 

Procedura planowania przestrzennego na poziomie gminy jest podzielona na dwie 

części. W pierwszej rada gminy uchwala studiom uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 9 – 13 u.p.z.p.), a w drugiej miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ( art. 14 – 21 u.p.z.p.). Procedura uchwalania planu 

przestrzennego zagospodarowania województwa (art. 38 – 43 u.p.z.p.) jest analogiczna do 

procedury gminnej, z tym że na poziomie województwa nie uchwala się studium. 

Sposób procedowania nad studium i nad planem jest podobny: 

                                                 
5 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) 
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 Etap 1. - Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do prac nad studium lub nad 

planem (art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust 1 u.p.z.p.). 

 Etap 2. - Wójt ogłasza publicznie o przystąpieniu do sporządzania studium lub planu (art. 

11 pkt. 1 oraz art. 17 ust 1 u.p.z.p.). Ogłoszenie powinno nastąpić w miejscowej prasie, przez 

obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Należy zauważyć, 

że często obwieszczenie i “sposób zwyczajowo przyjęty” oznacza po prostu wywieszenie 

mało dostrzegalnego ogłoszenia na tablicy w urzędzie gminy. A ponieważ spada także 

czytelnictwo prasy, zwłaszcza lokalnej, to skuteczność takiego powiadomienia bywa 

niewielka, zwłaszcza w dużych miejscowościach. Tymczasem w powiadomieniu wójt określa 

formę, miejsce i termin składania wniosków do studium lub planu, nie krótszy niż 21 dni.  

Wydaje się, że przepis dotyczący ogłaszania powinien gwarantować skuteczne 

powiadomienie zainteresowanych mieszkańców i instytucji o uchwale, a ponadto nakładać 

obowiązek dołączenia wyjaśnienia co to jest studium lub plan i jakie skutki będzie miało jego 

przyjęcie. Idealnym rozwiązaniem byłoby rozkolportowanie uchwały i wyjaśnienia 

bezpośrednio pod wszystkie adresy na terenie gminy lub na obszarze objętym planem.  

Etap 3. - O uchwale rady wójt zawiadamia organy właściwe do opiniowania i 

uzgadniania (art. 11 pkt. 2 oraz art. 17 pkt. 2 u.p.z.p.).  

Etap 4. - Wójt rozpatruje złożone wnioski (art. 11 pkt. 3 oraz 17 pkt. 3 u.p.z.p.).  

Rozpatrywanie wniosków już w tym punkcie budzi wiele wątpliwości. Eksperci 

tworzący plan zaczynają dopiero pracę. Czy w tym momencie można w ogóle sensownie 

rozstrzygać, które wnioski zasługują na uwzględnienie, a które nie? A z drugiej strony – na 

ile sensowne wnioski można zgłaszać nie dysponując nawet założeniami projektu? Pytanie o 

tyle zasadne, że gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna – a więc ciało gminnych 

ekspertów – ma łatwiejsze zadanie: opiniuje dopiero przedstawiony projekt studium lub 

planu.  

Rozstrzygając na tym etapie wnioski wójt musi wykonać dużą ilość pracy o wątpliwej 

wartości. Wydaje się, że o wiele lepszym i prostszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie 

składania wniosków aż do momentu zaopiniowania projektu przez gminną komisję 

urbanistyczno-architektoniczną (patrz punkt 6.). 

Jednocześnie należy uwolnić wójta od obowiązku formalnego rozstrzygania o 

wnioskach. Powinny one być po prostu przekazywane do zespołu pracującego nad projektem 

oraz do gminnej komisji. Ich odrzucenie lub przyjęcie nie wymagałoby uruchamiania żadnej 

procedury administracyjnej, a polegałoby po prostu na uwzględnieniu ich lub nie w projekcie. 
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Zasadność ich uwzględnienia lub pominięcia powinna oceniać gminna komisja 

urbanistyczno-architektoniczną w momencie oceny całego projektu.  

Etap 5. - Wójt sporządza projekt studium lub planu, a dla planu dodatkowo finansową 

prognozę jego uchwalenia (art. 11 pkt. 4 oraz 17 pkt. 4 i 5 u.p.z.p.). 

Należałoby zapewnić pełną jawność opracowywania projektu oraz publiczną jego 

prezentację. Zakończenie przyjmowania wniosków powinno mieć miejsce dopiero w 

określonym terminie po prezentacji projektu.  

Etap 6. - Wójt uzyskuje opinie o projekcie od gminnej komisji urbanityczno-

architektonicznej, a dla projektu planu także od wójtów sąsiednich gmin (art. 11 pkt. 5 oraz 

17 pkt. 6 u.p.z.p.).  

Etap 7. – Wójt uzgadnia i opiniuje projekt w innych organach i instytucjach (art. 11 pkt. 

6-8 oraz 17 pkt. 7-8 u.p.z.p.).  

Należałoby wprowadzić przepis zobowiązujący wójta do bieżącego publikowania (np. 

na stronie internetowej) korespondencji z tymi instytucjami i podjętych przez nie ustaleń.  

Etap 8. - Wójt wprowadza do projektu zmiany wynikające z opinii i uzgodnień (art. 11 

pkt. 9 oraz 17 pkt. 9 u.p.z.p.). To jest właściwy moment na ostateczne uwzględnienie lub 

pominięcie zgłaszanych wniosków.  

Etap 9. - Wójt wykłada projekt do wglądu, w przypadku planu razem z oceną 

oddziaływania na środowisko (art. 11 pkt. 10 oraz 17 pkt. 10 u.p.z.p.). Wyłożenie ogłasza 

wcześniej publicznie.  

Sposób ogłoszenia jest analogiczny jak w przypadku uchwały rady gminy i stosują się 

do niego uwagi zawarte w punkcie 2. Ponadto należałoby wprowadzić obowiązek 

opublikowania projektu i materiałów mu towarzyszących na stronie internetowej.  

Etap 10. - W trakcie wyłożenia projektu wójt organizuje dyskusję publiczną nad 

przyjętymi rozwiązaniami (art. 11 pkt. 10 oraz art. 17 pkt. 10 u.p.z.p.).  

Niestety ustawa bliżej nie precyzuje na czym ta dyskusja ma polegać. Wydaje się, że 

podstawowym forum takiej dyskusji powinna być specjalna sesja rady gminy z udziałem 

planistów, ekspertów oraz mieszkańców. Warunek przeprowadzenia takiej sesji powinien 

zostać wpisany do ustawy. Dyskusja medialna lub akademicka może być jej uzupełnieniem.  

Etap 11. - W ogłoszeniu o wyłożeniu projektu wójt podaje termin wnoszenia do niego 

uwag (art. 11 pkt. 11 oraz art. 17 pkt. 11 u.p.z.p.). 

Etap 12. - Wójt rozpatruje wniesione uwagi, wprowadza zmiany do projektu, ew. 

powtarzając procedurę uzgodnieniową (art. 17 pkt. 12-13 u.p.z.p.). 
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W u.p.z.p. przepis o powtórzeniu uzgodnień dotyczy jedynie projektu planu. Brak 

takiego przepisu w stosunku do projektu studium, chociaż z treści następnego punktu wynika, 

że uwagi dotyczące studuim mogą zostać uwzględnione lub nie. 

Etap 13. – Wójt przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studiom lub planu 

wraz z nieuwzględnionymi uwagami (art. 11 pkt. 11 oraz art. 17 pkt. 11 u.p.z.p.). 

Etap 14. -  Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian do projektu 

planu - wójt powtarza procedurę w niezbędnym zakresie (art. 19 u.p.z.p.).  

O wprowadzaniu przez radę zmian do projektu studium ustawa milczy, co jest chyba 

kolejnym przeoczeniem.  

Etap 15. - Rada uchwala projekt rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 

uwag (art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust 1 u.p.z.p.).  

Etap 16. - Wójt przesyła uchwałę wraz z niezbędnymi załącznikami wojewodzie, w celu 

oceny zgodności uchwały z prawem (art. 12 ust. 2 oraz art. 20 ust 2 u.p.z.p.). 

Podsumowując: ustawowa procedura uchwalania studium i planu nie zapewnia 

wystarczającej przejrzystości i jawności całego procesu. Na wielu etapach wyłącza się z 

niego radę gminy, a udział opinii publicznej oraz mieszkańców jest iluzoryczny. Brak jest 

mechanizmów chroniących proces planowania przed możliwością wywierania przez 

inwestorów oraz właścicieli nieruchomości nieformalnego wpływu na wójta, instytucje 

uzgadniające i zespół planistyczny. Takim mechanizmem powinna być pełna jawność 

wszystkich stadiów planowania (także prac zespołu planistycznego) oraz towarzysząca jej 

publiczna dyskusja. 

Wątpliwości budzi także usytuowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 

(art. 8 ust.3 u.p.z.p.). Komisja powoływana przez wójta ma opiniować projekty powstałe na 

zamówienie wójta, często – ze względu na szczupłość środowiska – wykonywane przez 

kolegów członków komisji. Ponieważ dla rezultatu planowania byłoby lepiej, aby ocena 

projektu była maksymalnie krytyczna lepszym miejscem usytuowania komisji byłaby rada 

gminy. Komisja ekspercka powoływana przez radę służyłaby jej pomocą w ocenie projektów, 

które to rada ma ostatecznie uchwalić. Warto byłoby wprowadzić zakaz zasiadania w komisji 

osób, które opracowywały lub opracowują studia i plany dla danej gminy – aby przy ich 

ocenie nie dochodziło do konfliktu interesów.  

 

2.3.2 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
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Jak już wspomniano wyżej nowa ustawa ogranicza konieczność uzyskiwania decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 u.p.z.p.). Dla obszarów objętych 

planem zagospodarowania uzyskanie takiej decyzji staje się zbędne, bo to właśnie zapisy 

planu mają szczegółowo określać te warunki. Tylko w przypadku braku planu inwestor musi 

uzyskać bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzję o warunkach 

zabudowy.  

Dotychczas inwestorzy skarżyli się na procedury związane z uzyskiwaniem decyzji oraz 

długotrwałe procedury odwoławcze, wszczynane przez sąsiadów lub organizacje społeczne. 

Niekiedy wiązało się to z próbą wymuszenia haraczu za wycofanie odwołania, które – nawet 

jeżeli było zupełnie bezprzedmiotowe – opóźniało o wiele miesięcy, a nawet lat rozpoczęcie 

inwestycji.  

Podstawową przyczyną tego problemu jest oczywiście opieszałość działania 

administracji i sądów. Przy sprawnym systemie rozpatrzenie odwołania powinno trwać jeden 

miesiąc (tak jak stanowi Kpa), a rozpatrzenie skargi sądowej drugi miesiąc. Wliczając 

terminy wnoszenia skarg i odwołań – góra cztery miesiące. Przez które i tak zazwyczaj trzeba 

pracować nad projektem budowlanym.  

Szkoda, że ustawodawca nie podjął problemu opieszałości. Nie zastosował także 

rozwiązania wprowadzonego do prawa budowlanego, a mianowicie pewnych form 

odpowiedzialność finansowej za zgłaszanie nieuzasadnionych odwołań. (Osoba wnioskująca 

do sądu o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę musi wpłacić kaucję, 

która przepada, jeżeli jej odwołanie okaże się nieuzasadnione).  

Zamiast tego wybrano rozwiązanie nad wyraz krótkowzroczne, jakim jest ograniczenie 

praw strony w odniesieniu do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Krótkowzroczne nie tylko z punktu widzenia interesu ogólnego, ale także z punktu widzenia 

inwestorów. Wbrew swoim intencjom mogą one skutkować wydłużeniem postępowania 

odwoławczego. Te przepisy to:  

a) art. 53 ust 1 u.p.z.p. - o wszczęciu postępowania, postanowieniach oraz o decyzji na 

piśmie zawiadamia się tylko inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego. Pozostałe strony 

zawiadamia się w trybie art. 49 Kpa, czyli w drodze obwieszczenia i w sposób “zwyczajowo 

przyjęty”.  
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Teoretycznie ma to usprawnić procedurę. Praktycznie można się spodziewać, że wiele 

stron “bez własnej winy nie będzie brało udziału w postępowaniu” i będzie się domagać jego 

wznowienia po wydaniu decyzji.  

b) art. 53 ust 2 u.p.z.p. - nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 Kpa, który pozwala zaprosić 

do udziału w postępowaniu organizacje społeczne.  

Z drugiej strony mogą one nadal samodzielnie wystąpić z wnioskiem o uznanie ich za 

stronę postępowania w trybie art. 31 § 1 Kpa.  

c) art. 53 ust 6 u.p.z.p. – wykorzystując art. 128 Kpa wprowadzono wymogi co do treści 

odwołania. Powinno ono zawierać konkretne zarzuty, określać istotę i zakres żądania 

będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie 

wystarczy to, że strona jest ogólnie niezadowolona z decyzji.  

Niestety może tu dochodzić do nadużyć związanych z odrzucaniem odwołań z przyczyn 

formalnych. Sprawy będą wędrować do sądu, który będzie nakazywał merytoryczne 

rozpatrzenie odwołania. W rezultacie proces odwoławczy wydłuży się w porównaniu z 

sytuacją, w której każde odwołanie byłoby od razu rozpatrywane merytorycznie.  

d) art. 53 ust 7 u.p.z.p. – ogranicza do 12 miesięcy okres, w którym można stwierdzić 

nieważność decyzji. Normalnie wynosi on 10 lat lub nie jest ograniczony, chyba że decyzja 

wywołała nieodwracalne skutki prawne.  

Okres 12 miesięcy na wszczęcie, przeprowadzenie i zakończenie postępowania w 

sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, i to w dwóch instancjach jest niesłychanie krótki. 

Zwłaszcza, że zazwyczaj zorientowanie się, że istnieją przesłanki do jej unieważnienia i 

przygotowanie wniosku też wymaga czasu.  

Jeżeli decyzja została wydana przy złej woli urzędników, to są oni w stanie bez 

przeszkód i bez żadnych sankcji tak opóźnić postępowanie (np. nie przesyłając na czas akt 

sprawy), że dotrzymanie 12 miesięcznego terminu rozstrzygnięcia sprawy będzie niemożliwe. 

Rozsądniejsze byłoby przyjęcie, że 12 miesięczny termin dotyczy wszczęcia postępowania w 

sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. 

e) art. 53 ust 8 u.p.z.p.– ogranicza do 12 miesięcy możliwość uchylenia decyzji w 

przypadku wznowienia postępowania administracyjnego w przypadku, gdy strona bez 

własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.  

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty czyniące ten termin mało realnym dla 

skutecznego dochodzenia swych praw oraz zniesienie obowiązku pisemnego powiadamiania 

sąsiadów inwestycji o toczącym się postępowaniu – mamy do czynienia z istotnym 
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ograniczeniem praw strony. Niestety przepis ten wręcz zachęca do ukrywania postępowania 

administracyjnego przed zainteresowanymi. I tutaj rozsądne byłoby przyjęcie, że 12 

miesięczny termin dotyczy wszczęcia postępowania, a nie jego zakończenia. 

Przytoczone powyżej ograniczenia są o tyle niepokojące, że dotyczą inwestycji celu 

publicznego na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto dochodzi do pewnej niespójności w ustawie: inwestycje objęte planem podlegają 

dość rozbudowanej procedurze planistycznej, inwestycje na terenach bez planu, wywierające 

równie dalekosiężne oddziaływanie na otoczenie, podlegają ograniczonej procedurze 

administracyjnej. Może to doprowadzić do sytuacji, w której łatwiej będzie lokalizować 

inwestycje celu publicznego na terenach nie objętych planami miejscowymi - co chyba 

całkowicie wypaczałoby sens planowania przestrzennego.   

Zupełnie inaczej u.p.z.p. traktuje inne inwestycje na terenach nie objętych planem. Nie 

tylko, że nie ogranicza postępowania odwoławczego, ale uzależnia wydanie decyzji od 

łącznego spełnienia szeregu warunków (art. 61 ust 1 u.p.z.p.). W tym wypadku postępowanie 

administracyjne jest trudniejsze, niż odpowiednia procedura planistyczna.  

Ponadto w ustawie należałoby doprecyzować elementy, jakie powinien zawierać 

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 52 ust 2 

u.p.z.p.). Jednym z elementów powinna być wysokość zabudowy – określenie “gabaryty” nie 

jest niestety precyzyjne.  

Podobnie należy doprecyzować elementy, jakie musi zawierać wydana decyzja (art. 54 

u.p.z.p.). Punkt “rodzaj inwestycji” należy zastąpić punktem “charakterystyka inwestycji”, w 

którym powinny znaleźć się wszystkie istotne jej elementy podane we wniosku. Brak 

dokładnego określenia tych parametrów w decyzji prowadzi niejednokrotnie do sytuacji, w 

której parametry obiektu przedstawianego do zatwierdzenia w pozwoleniu na budowę 

znacznie odbiegają od parametrów przedstawionych we wniosku o ustalenie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Elementem, który warto wprowadzić do ustawy to pełna jawność wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro decyzje te w pewnym sensie 

zastępują ustalenia planu zagospodarowania, to powinny być równie jawne jak plan. 

Należałoby wprowadzić obowiązek publikowania zarówno wniosków jak i wydanych decyzji 

w biuletynie informacji publicznej.  

Osobną kwestią pozostaje, czy zasada wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę 

bezpośrednio na podstawie ustaleń planu, bez konieczności wcześniejszego ustalania 
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warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w oddzielnej decyzji, zmniejszy, czy 

zwiększy występujące w tym względzie patologie. Pokaże doświadczenie. Należy mieć 

nadzieję, że przynajmniej zmniejszy biurokratyczną mitręgę.  

 

2.3.3. Inne elementy ładu przestrzennego  

 

W ustawie można znaleźć jeszcze kilka wątpliwych przepisów innego rodzaju.  

Art. 35 u.p.z.p. pozwala – w przypadku zmiany ustaleń planu dla danego terenu - na 

dotychczasowe jego wykorzystywanie do czasu zagospodarowania zgodnego z planem, chyba 

że w planie ustalono inny sposób tymczasowego zagospodarowania. Umożliwia to wielorakie 

manipulacje i zagospodarowanie terenu w sposób niezgodny z planem pod pretekstem, że jest 

to zagospodarowanie “dotychczasowe”. Zagospodarowanie inne niż docelowe powinno być 

dopuszczone tylko, jeżeli pozwala na to plan i na warunkach w nim przewidzianych.  

Art. 37 ust 3 u.p.z.p. ogranicza do 5 lat termin zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie 

związane ze spadkiem wartości sprzedawanej nieruchomości w wyniku uchwalenia planu. 

Dlaczego nie np. do 10 lat?  

Art. 37 ust 11 u.p.z.p. stanowi, że zasady określania wartości nieruchomości oraz osoby 

uprawnione do tego określają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Niestety praktyka 

jest taka, że wyceny dokonane zgodnie z przepisami mogą się od siebie znacząco różnić, co 

stwarza pole do manipulacji - zarówno przy wypłacie odszkodowań jak i przy pobieraniu 

opłat adiacenckich. Aby tego uniknąć wartość nieruchomości powinna być w miarę dokładnie 

i z udziałem zainteresowanych określana przed przystąpieniem do sporządzania planu lub 

wprowadzania do niego zmian. 

Art. 41 u.p.z.p. określa procedurę sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. Odnoszą się do niej uwagi do procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

2.4. Architektura i budownictwo 
 

Kwestie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach określa ustawa z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm., 

zwana dalej u.p.b.). Obecna ustawa była wielokrotnie nowelizowana.  
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Mimo wielokrotnego poprawiania trudno uznać, że jakość przepisów znacząco się 

polepszyła. Można raczej odnieść wrażenie, że nowelizacje wynikają ze zmieniających się co 

kilka lat koncepcji prawa budowlanego oraz z nacisków grup branżowych. Ostatnie poważne 

zmiany, które weszły w życie 11 lipca bieżącego roku, są ewidentnie wprowadzone w 

interesie lobby inwestorskiego.  

 

2.4.1. Istniejące przepisy antykorupcyjne 

 

To czego w u.p.b. ciągle brakuje to przepisy antykorupcyjne. Zarówno z raportów 

Banku Światowego jak i polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wynika, że sfera budowlana jest niesłychanie korupcjogenna. Tymczasem przepisów 

zapobiegających korupcji jest niewiele.  

Można do nich zaliczyć: 

- art. 29 u.p.b.- rozszerzenie wykazu drobnych robót budowlanych, na które nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę. 

- art. 35 ust. 6 u.p.b. – nałożenie kary na organ nie dotrzymujący 2 miesięcznego 

terminu wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Podobne kary powinny być 

nakładane za opóźnienia w wydawaniu innych decyzji.   

- art. 35a u.p.b. – w przypadku zaskarżenia pozwolenia na budowę do sądu 

administracyjnego - możliwość uzależnienia przez sąd wstrzymania budowy do czasu 

rozpatrzenia skargi od złożenia przez wnioskodawcę kaucji na zabezpieczenie roszczeń 

inwestora. Powinno to ukrócić występujący niekiedy proceder składania nieuzasadnionych 

skarg i wstrzymywania budowy jedynie w celu wymuszenia okupu na inwestorze. 

- art. 82a u.p.b. – starosta nie może już powierzać gminom uprawnień administracji 

architektoniczno-budowlanej. Ograniczy to patologie związane z tym, że ten sam organ 

wydawał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a następnie pozwolenie 

na budowę. Często wydawanie decyzji planistycznych było podporządkowane wydawaniu 

decyzji budowlanych.  

- art. 59 ust. 1 u.p.b. – pozwolenie na użytkowanie obiektu jest wydawane po 

przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli sprawdzającej, czy budowa była prowadzona 

zgodnie z przepisami, projektem i pozwoleniem. Powinno to dyscyplinować zarówno 

inwestorów, jak i urzędników. 
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2.4.2. Korupcjogenne przepisy w prawie budowlanym 

 

W ustawie pozostaje jednak wiele przepisów, które można uznać za korupcjogenne lub 

słabo przed korupcją zabezpieczające.  

Art. 3 pkt 5 u.p.b. – definiuje nieprecyzyjnie tymczasowy obiekt budowlany. W 

szczególności nie określa maksymalnego czasu, po jakim obiekt “przewidziany do 

przeniesienia lub rozbiórki” powinien zostać przeniesiony lub rozebrany. W rezultacie 

powstają obiekty “tymczasowe”, które funkcjonują nawet kilkanaście lat, nierzadko w 

reprezentacyjnych częściach miast.  

Rozwiązaniem mogłoby być nałożenie obowiązku określania czasu użytkowania i 

terminów rozbiórki obiektów tymczasowych w pozwoleniu na budowę. Obecnie określenie 

tych terminów jest uznaniowe (art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.b.).  

Art. 5a u.p.b. – pozwala w pewnych przypadkach przy budowie obiektu liniowego na 

zawiadamianie stron postępowania administracyjnego w formie obwieszczenia, a nie w 

formie pisemnej. Nasuwają się tu te same wątpliwości co przy analogicznych przepisach z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.). Takie postępowanie 

ogranicza prawa strony, a ponadto wbrew intencjom może spowodować wydłużenie, a nie 

przyspieszenie, ewentualnej procedury odwoławczej.  

Art. 9 u.p.b. jest przepisem znoszącym działanie ustawy za zgodą urzędnika. 

Mianowicie dopuszcza w “szczególnie uzasadnionych przypadkach” odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu zgody ministra, który ustanowił te 

przepisy. To czym mogą być “szczególnie uzasadnione przypadki” w ogóle nie jest 

określone. Warunki ograniczające wydanie zgody (nie może powodować zagrożenia życia, 

bezpieczeństwa mienia, dostępności dla osób niepełnosprawnych, pogorszenia warunków 

zdrowotno-użytkowych i stanu środowiska) są dość nieprecyzyjne.  

Tymczasem dla inwestora “szczególnie uzasadnionym przypadkiem” jest każda zmiana 

parametrów obiektu obniżająca koszty lub zwiększająca zyski. Np. budowa w ostrej granicy 

działki i zacienienie mieszkań w sąsiednim budynku. Niestety artykuł ten wprost zachęca 

zarówno inwestorów jak i ministerialnych urzędników (których decyzja jest czysto 

uznaniowa) do korupcji.  

Przepis ten powinien zostać całkowicie zniesiony. To przepisy techniczno-budowlane 

powinny określać zarówno ogólne reguły, jak i przypadki, w których można dokonywać od 

nich odstępstw i warunki, na jakich można ich dokonywać.  
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2.4.2.1. Procedura wydania pozwolenia na budowę 

 

Art. 28 ust. 2 u.p.b. – określił, że stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenia na 

budowę jest inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływana obiektu. Poprzednio stronami byli sąsiedzi 

inwestycji.  

Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany (art. 3 pkt 20 u.p.b.) przez odesłanie 

do przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu innych nieruchomości. Przepisy te są niestety rozproszone po wielu aktach 

prawnych (warunki techniczne, przepisy przeciwpożarowe, przepisy ochrony środowiska 

itp.), co może ułatwiać manipulacje. 

O stopniu korupcjogenności tego przepisu zadecyduje praktyka. Z jednej strony może 

być używany do odmawiania stronom prawa udziału w postępowaniu przez ukrywanie przed 

nimi lub negowanie tego, że ich nieruchomość leży w obszarze oddziaływania obiektu. Z 

drugiej strony może umożliwić udział w postępowaniu tym stronom, których nieruchomość 

nie sąsiaduje bezpośrednio z terenem inwestycji. Zdarzały się przypadki odmowy udziału w 

postępowaniu gdy nieruchomości oddzielał od siebie metrowy chodnik należący do gminy.  

Art. 28 ust 3 u.p.b. – pozbawia organizacje społeczne prawa do udziału w postępowaniu 

w sprawie pozwolenia na budowę.  

Ponieważ art. 35a u.p.b. redukuje ryzyko składania nieuzasadnionych skarg, przepis ten 

niestety będzie ograniczał składanie skarg i odwołań uzasadnionych.   

Art. 30 ust 7 u.p.b.– organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę 

dla prac objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub powodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska, zabytków, warunków zdrowotno-sanitarnych oraz 

powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

W takim wypadku organ bezwzględnie powinien nałożyć obowiązek uzyskania 

pozwolenia na budowę. Ponadto na organ należy nałożyć obowiązek wewnętrznego 

dokumentowania sprawdzania zgłoszeń. W aktach sprawy powinny pozostawać adnotacje 

który urzędnik i kiedy sprawdził, czy nie zachodzi konieczność zastosowania tego przepisu.  

  Art. 32 ust. 4 pkt 2 u.p.b. – ostatnia nowelizacja zamieniła obowiązek “wykazania 

prawa” na obowiązek “złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa” do dysponowania 



 57

nieruchomością na cele budowlane. W związku z tym także w art. 33 ust 2 pkt 2 u.p.b. 

obowiązek dołączenia dowodu dysponowania nieruchomością na cele budowlane zastąpiono 

obowiązkiem załączenia oświadczenia. Mimo, że oświadczenie ma być składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, to przepis ten może doprowadzić do wielu patologii.  

Już poprzednio, gdy prawo trzeba było wykazać, dochodziło na tym polu do wielu 

nadużyć. Urzędnicy akceptowali dokumenty wydane przez niewłaściwy organ, np. zgodę na 

zabudowę strychu wydaną przez administratora kamienicy a nie zebranie współwłaścicieli. 

Albo nie analizowali, czy prawo dotyczy dysponowania nieruchomością na dowolny, czy też 

na konkretny cel budowlany. A przecież gdy inwestor jest użytkownikiem wieczystym albo 

zarządcą nieruchomości, to jego prawo jest zazwyczaj w tym względzie ograniczone.  

Zmiana zapisu jest oczywiście na rękę nieuczciwym urzędnikom, którzy unikną 

odpowiedzialności związanej z łamaniem tego przepisu w poprzedniej formie. Co jednak 

będą w stanie zrobić uczciwi urzędnicy, jeżeli nabiorą podejrzeń, że oświadczenie nie 

odpowiada prawdzie? Albo jest wynikiem niezrozumienia prawa przez inwestora? Art. 35 ust. 

1 u.p.b. nie nakłada obowiązku sprawdzania oświadczenia przez organ administracji, a art. 35 

ust. 4 u.p.b. wręcz nakłada obowiązek wydania decyzji pozytywnej, jeżeli oświadczenie 

zostało złożone, a inne wymagania zostały wypełnione. W tym momencie uczciwy urzędnik 

musiałby się wykazać wysoką determinacją, aby skorzystać z przepisu art. 4 u.p.b., z którego 

można wywieść, że prawo zabudowy nieruchomości gruntowej przysługuje tym, którzy 

wykażą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Trudno też uznać za wystarczająco odstraszający rygor odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Inwestorzy mogą się tłumaczyć inną interpretacją prawa, 

co często ma miejsce przy naszych pogmatwanych stosunkach własnościowych. Prokuratorzy 

mogą uznawać, że czyn nie był popełniony z winy umyślnej albo że miał znikomą 

szkodliwość społeczną. W końcu oświadczenie może podpisać osoba podstawiona. A budowa 

będzie się toczyć i gdy wartość naniesienia przekroczy wartość gruntu inwestor nie 

posiadający do niego prawa będzie mógł legalnie domagać się jego wykupu. W tym czasie 

akt oskarżenia związany z fałszerstwem będzie w najlepszym razie czekał na termin rozprawy 

sądowej.... 

Aby do tego nie dopuścić należy przywrócić obowiązek wykazania prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Art. 38 ust. 4 u.p.b. – przypomina, że przepisy o ochronie środowiska wskazują 

przypadki, gdy dane o decyzjach o pozwoleniu na budowę zamieszcza się w publicznie 
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dostępnych wykazach. W obecnym sformułowaniu przepis ten może służyć jako pretekst do 

nieujawniania decyzji, o których przepisy ochrony środowiska nie wspominają. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć działanie tego artykułu na wszystkie 

decyzje. Należałoby także upubliczniać informacje o stanie załatwiania wniosków. 

Pozwoliłoby to drastycznie ograniczyć liczbę przypadków, w których przewlekłe 

rozpatrywanie wniosków służy wymuszeniu łapówki za przyspieszenie sprawy. 

 

2.4.2.2. Odstępstwa i samowole budowlane 

 

Art. 36a u.p.b. – zakazuje “istotnych” odstąpień od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez jego zmiany (ust. 1). Przepis 

nie precyzuje, jakie odstąpienia należy uznać za “istotne”, a jakie za “nieistotne”. Na 

przykład, czy zamiana funkcji pomieszczeń na ostatniej kondygnacji z technicznej na 

mieszkalną, przy zachowaniu innych parametrów budynku, jest zmianą istotną czy nieistotną? 

Tymczasem karą za naruszenie tego przepisu jest uchylenie pozwolenia na budowę przez 

organ, który je wydał, czyli starostę lub wojewodę (ust. 2).  

Ustawa, jak można mniemać w intencji ułatwienia życia inwestorom, wprowadziła 

możliwość zwrócenia się o opinię, czy planowane odstępstwo wymaga czy nie wymaga 

uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ust 3 i 4). O dziwo jednak opinię tę 

wydaje nie organ, który wydał pozwolenie i jest władny je zmienić, ale organ nadzoru 

budowlanego, a więc Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego. Zgoda może być zresztą “milcząca”: jeżeli organ nadzoru nie udzieli 

w terminie 14 dni odpowiedzi oznacza to, że uznaje planowane odstąpienia za nieistotne. 

Zauważmy także, że to organ nadzoru odpowiada za kontrolę, czy budowa jest 

prowadzona zgodnie z pozwoleniem oraz za dopuszczenie gotowego obiektu do użytkowania. 

Natomiast organ administracji nie ma nawet prawa samodzielnego wstępu na teren budowy i 

nie musi być informowany przez organ nadzoru budowlanego o zaakceptowanych 

odstępstwach!  

Wprowadza to system dwuwładzy i umożliwia wielorakie manipulacje przy procesie 

budowlanym. Jeden organ będzie wydawał pozwolenie na budowę, a drugi będzie nie tylko 

kontrolował jego wykonanie, ale wyrażając zgodę na odstępstwa będzie de facto je zmieniał.  

Zgodnie z nową “filozofią” prawa budowlanego organ wydający pozwolenie na budowę 

praktycznie traci kontrolę nad dalszymi etapami procesu budowlanego. Organ nadzoru może 
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wyrazić zgodę na wprowadzenie do projektu dowolnych “nieistotnych” odstępstw w trakcie 

budowy, a następnie je ostatecznie zatwierdzić wydając pozwolenie na użytkowanie. W tym 

wypadku obowiązkowa kontrola, wykonywana po zakończeniu budowy, ma charakter 

samokontroli i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której organ nadzoru zakwestionuje 

odstępstwo od projektu, które wcześniej – choćby milcząco – przyjął. 

Może to prowadzić do sytuacji, w których pozwolenie na użytkowanie otrzymają 

obiekty znacznie odbiegające nie tylko od zatwierdzonego projektu, ale także od przepisów 

prawa. A jednocześnie, ze względu na możliwość wyrażenia “milczącej zgody” nie będzie 

można ustalić osób za to odpowiedzialnych.  

Przepis ten powinien być pilnie poprawiony. Po pierwsze organem opiniującym 

odstąpienie od projektu powinien być organ, który go zatwierdzał, czyli starosta lub 

wojewoda. Po drugie należy albo sprecyzować na czym polega istotne odstąpienie od 

projektu, albo wprowadzić wymóg informowania organu o wszystkich odstępstwach. Organ 

zaś decydowałby, które z nich wymagają zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Ponadto powinien zostać wprowadzony obowiązek dokumentowania w aktach sprawy, 

który urzędnik uznał zgłoszone odstępstwo za nieistotne. “Milcząca zgoda” też musi 

oznaczać wyrażenie zgody po rozpatrzeniu sprawy.  

Art. 48 u.p.b. – w ustępie 1. stanowi, że organ nadzoru budowlanego nakazuje 

rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, budowanego lub wybudowanego bez 

wymaganego pozwolenia na budowę. Ten klarowny przepis obowiązywał w prawie 

budowlanym od roku 1994, choć różnie wyglądała jego praktyczna realizacja.  

Tegoroczna nowelizacja dodała do tego przepisu wyjątek. Można zalegalizować 

budowę, jeżeli (art. 48 ust. 2 do 4, art. 49 u.p.b.): 

• jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

szczególności z miejscowym planem zagospodarowania, 

• nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, albo narusza je w sposób 

umożliwiający doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, 

• inwestor przedstawi dokumenty takie, jak w przypadku starania się o pozwolenie na 

budowę (w tym projekt budowlany i oświadczenie o prawie do nieruchomości), 

• inwestor wniesie opłatę legalizacyjną.  

Podobne reguły ustanawia art. 49b u.p.b. w stosunku do obiektów, które podlegają 

obowiązkowi zgłoszenia. 
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Co ciekawe, postępowanie legalizacyjne zatwierdzające projekt budowlany (obiekty 

ukończone) bądź zatwierdzające projekt i zezwalające na kontynuowanie budowy (obiekty w 

trakcie budowy) prowadzi nie organ administracji architektoniczno-budowlanej, ale organ 

nadzoru budowlanego. 

Po raz kolejny prowadzi to do sytuacji dwuwładzy. W obiegu będą funkcjonować 

równolegle równorzędne decyzje dwóch organów: pozwolenia na budowę wydane przez 

starostę (lub wojewodę) i pozwolenia na kontynuowanie robót wydane przez Powiatowego 

(lub Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Nieuczciwy inwestor będzie mógł wybierać: czy zatwierdzić projekt budowlany w 

trybie normalnym u starosty czy w trybie legalizacyjnym u Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. To wprost zachęca do szukania “dojść” do obydwu instytucji i badania, którzy 

urzędnicy łaskawiej spojrzą na dokumenty. Możliwość legalizacji oczywiście zachęca także 

do samowoli budowlanych, czego skutkiem będzie zagrożenie życia i zdrowia budowniczych 

i użytkowników obiektu.  

Poważnych inwestorów będzie to ośmielać do stosowania metody “faktów 

dokonanych” w nadziei – niestety zazwyczaj uzasadnionej – że urzędnikom zadrży ręka przed 

nakazem rozbiórki gotowego i kosztownego obiektu, pełniącego dodatkowo “ważną funkcję 

społeczną”. Konieczność wnoszenia opłaty legalizacyjnej nie będzie tu wielkim hamulcem. 

Często zyski z szybszego rozpoczęcia i zakończenia inwestycji będą większe.  

Co ciekawe zakres przedmiotowy legalizacji nie jest ograniczony. Będzie ona mogła 

dotyczyć nie tylko garażu przy domu jednorodzinnym, ale także obiektów typu elektrownie 

jądrowe, rafinerie, zapory wodne czy zakłady chemiczne.  

Kolejną kwestią jest skomplikowane sformułowanie przepisów dotyczących samowoli 

budowlanej i procedur jej legalizacji (art. 48 do 53 u.p.b.). Mają one formę wyjątków od reguł 

i częstego wzajemnego przywoływania. Prawo staje się wiedzą tajemną, co zawsze służy 

bardziej urzędnikom niż obywatelom. Legalizacja samowoli – jeżeli już ma być dopuszczona 

- powinna mieć formę prostej procedury:  

1. organ stwierdza prowadzenie lub wykonanie robót bez pozwolenia,  

2. organ wstrzymuje roboty (jeżeli obiekt jest w budowie) i nakazuje uzyskanie 

zatwierdzenia projektu budowlanego,  

3. jeżeli inwestor uzyskuje zatwierdzenie – organ nakłada karę i zezwala na kontynuowanie 

robót lub na użytkowanie obiektu,  

4. jeżeli nie – organ nakazuje rozbiórkę obiektu.  
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Obecny kształt przepisów bywa wręcz nielogiczny. Na przykład organ nadzoru 

najpierw samodzielnie decyduje czy samowola jest zgodna z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (art. 48 ust 2 pkt 2 u.p.b.), a następnie nakłada na inwestora 

obowiązek dostarczenia zaświadczenia to potwierdzającego od właściwego organu (art. 48 ust 

3. pkt. 1 u.p.b.).  

 

2.4.2.3 Użytkowanie obiektu budowlanego 

 

Art. 57 ust 2 u.p.b.– nakłada na inwestora starającego się o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu, przy którego budowie dokonano nieistotnych odstępstw od projektu - obowiązek 

dostarczenia kopii projektu z naniesionymi zmianami.  

Dokument taki powinien być przedkładany w każdym wypadku, gdy dokonano zmian, a 

jeśli żadnych zmian nie dokonywano to powinno być składane stosowne oświadczenie.  

Art. 59 ust 3 i 5 u.p.b. – odwołują się do wymagań, które powinien spełniać zakończony 

obiekt budowlany określonych w ustępie 1. Niestety ust. 1 zawierał te wymagania przed 

ostatnią nowelizacją, obecnie znajdują się one w art. 59 a ust. 2 u.p.b.  

Art. 59 ust 7 u.p.b. – stanowi, że stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie jest tylko inwestor.  

Jak można mniemać przepis ten ma chronić inwestora przed nieuzasadnionymi 

odwołaniami. Można by dyskutować o jego sensowności, gdyby warunkiem uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie było pełne zakończenie prac budowlanych oraz wykonanie ich w 

całkowitej zgodzie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę. Tymczasem art. 59 ust. 

3 u.p.b. umożliwia wydanie pozwolenia pomimo niewykonania części robót budowlanych, a z 

art. 57 ust 2 u.p.b. wynika możliwość wydania pozwolenia w przypadku “nieistotnych” 

odstępstw od projektu i warunków pozwolenia na budowę. Ponieważ pojęcie “nieistotnych 

odstępstw” nie jest zdefiniowane mogą na tym polu powstać istotne rozbieżności między 

inwestorem, organem wydającym pozwolenie i innymi stronami.  

Skoro pojęcie strony zostało ograniczone obszarem oddziaływania obiektu (patrz uwagi 

do art. 28 ust 2 u.p.b.), to udział stron w postępowaniu niejako zatwierdzającym 

prawidłowość całego procesu budowlanego jest niezbędny. Strona powinna mieć prawo 

oceny, czy “nieistotne odstępstwo” nie zwiększa niekorzystnego wpływu obiektu na jej 

nieruchomość. Co najwyżej można by wprowadzić wymóg, że odwołania i skargi mogą 

dotyczyć jedynie odstępstw od pozwolenia na budowę.  
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W obecnym sformułowaniu przepisów mamy bowiem do czynienia z niepokojącym 

zjawiskiem: po uzyskaniu pozwolenia na budowę czynności formalno-prawne toczą się 

praktycznie jedynie między inwestorem a organem nadzoru budowlanego. Sprzyja to 

powstawaniu patologii. 

Art. 68 u.p.b. – jeżeli budynek grozi zawaleniem organ nadzoru budowlanego nakazuje 

jego opróżnienie z lokatorów, a kopię decyzji przesyła do organu zobowiązanego zapewnić 

im lokale zastępcze.  

Ten niewątpliwie potrzebny przepis bywa niestety nadużywany na szkodę gminy. W 

normalnym trybie, jeśli właściciel chce opróżnić budynek z lokatorów to musi zapewnić im 

inne mieszkania na własny koszt. Ale jeżeli organ nadzoru uzna budynek za zbyt 

niebezpieczny do użytkowania to mieszkania musi zapewnić gmina. Wystarczy tylko 

przekonać organ nadzoru, aby spojrzał surowiej na stan budynku i można zaoszczędzić 

pokaźne kwoty. 

Patologia ta ma swoje źródło nie w prawie budowlanym, ale w przepisach 

zobowiązujących gminę do zapewniania mieszkań zastępczych. Wymóg ten należy przenieść 

na właściciela nieruchomości. 

 

2.4.2.4 Organy właściwe w sprawach budowlanych 

 

Art. 80 do 89c u.p.b. – regulują kompetencje organów właściwych w sprawach 

budowlanych. Na szczeblu powiatowym i wojewódzkim funkcje administracji 

architektoniczno-budowlanej są rozdzielone od funkcji nadzoru budowlanego. Te pierwsze 

funkcje pełni starosta i wojewoda, a te drugie powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. Tylko na szczeblu centralnym istnieje jeden organ, którym jest Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 80 u.p.b.). 

Inspektora powiatowego powołuje starosta, ale powołuje go spośród kandydatów 

przedstawionych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Podobnie 

odwołanie jest możliwe tylko za zgodą lub na wniosek inspektora wojewódzkiego (art. 86 

u.p.b.). Analogicznie wojewoda powołuje inspektora wojewódzkiego spośród kandydatów 

przedstawionych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i nie może go 

samodzielnie odwołać (art. 87 u.p.b.). Prowadzi to do sytuacji, w której powiatowy i 

wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego formalnie są pracownikami starosty i wojewody, 

ale praktycznie im nie podlegają.  
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Zależności mają inny kierunek: inspektor powiatowy jest nominatem inspektora 

wojewódzkiego, a inspektor wojewódzki - inspektora głównego. Wywołuje to  konflikt 

interesów podczas przeprowadzania kontroli czy rozpatrywania odwołań: organ wyższego 

szczebla kontroluje swojego protegowanego. Trudno w takiej sytuacji mówić o bezstronnym 

nadzorze, co w konsekwencji ułatwia tworzenie się pionowych struktur korupcyjnych.  

Do innego konfliktu (dotyczącego politycznej odpowiedzialności) dochodzi na linii 

starosta – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Starosta jest organem wybieralnym, 

odpowiedzialnym przed wyborcami. Powiatowy inspektor jest urzędnikiem powiatu 

narzuconym przez organ państwowy. Prowadzi autonomiczną politykę, za którą przed 

wyborcami odpowiedzialny będzie jednak starosta.  

Ponieważ warunkiem prawidłowego nadzoru jest brak powiązań między nadzorującym 

i nadzorowanym należy zlikwidować wpływ inspektorów nadzoru budowlanego na 

mianowanie i odwoływanie inspektorów niższego stopnia. Za powołanie i pracę inspektora 

powiatowego powinien odpowiadać wyłącznie starosta, a za inspektora wojewódzkiego – 

wojewoda. 

Dodatkowo powinny być wprowadzone ograniczenia w przechodzeniu pracowników 

między szczeblem powiatowym, wojewódzkim i krajowym - zarówno w stosunku do 

organów administracji budowlanej jak i nadzoru budowlanego. Ograniczenia mogłyby mieć 

formę określenia minimalnego okresu czasu, po którym można podjąć pracę w zwierzchniej 

lub podległej instytucji. Brak takich ograniczeń skutkuje tym, że osoby, które brały udział w 

podejmowaniu decyzji w organie niższego szczebla mają wpływ na rozpatrywanie skarg i 

odwołań w organie wyższego stopnia. Choć Kpa wyłącza je od osobistego podejmowania 

decyzji, to mogą wywierać wpływ na swoich kolegów. Dochodzi też do sytuacji odwrotnych: 

rozpatrując odwołania i skargi można sobie “zasłużyć” na intratne stanowisko w organie 

podległym. 

Osobną kwestią jest sensowność utrzymywania dwóch pionów władz budowlanych. 

Prowadzi to momentami do dwuwładzy, gdy decyzje o podobnych skutkach praktycznych 

mogą podejmować dwa różne organy. Utrudnia także prawidłową kontrolę wykonania 

decyzji, zwłaszcza tych podejmowanych przez organy administracji. Dwuwładza sprzyja 

korupcji.  

Logicznym i przejrzystym byłoby powołanie jednolitej administracji budowlanej:  

1. powiatowego inspektora budowlanego mianowanego przez starostę,  
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2. wojewódzkiego inspektora budowlanego mianowanego przez wojewodę, nadzorującego 

organy powiatowe,  

3. krajowego inspektora budowlanego powoływanego przez premiera lub właściwego 

ministra, kontrolującego całość administracji budowlanej. 

Art. 81a u.p.b. – upoważnia organy nadzoru budowlanego (ale nie administracji 

architektoniczno-budowlanej) do wstępu na teren obiektów budowlanych, budów, zakładów 

pracy i miejsc, gdzie prowadzi się obrót materiałami budowlanymi.  

Uprawnienie to dotyczy także lokali mieszkalnych. Zdarzają się wypadki naruszania 

miru domowego przez organy nadzoru budowlanego wykonujące bliżej niesprecyzowane 

czynności kontrolne. Ponieważ art. 50 Konstytucji RP zapewnia nienaruszalność mieszkania, 

a jego przeszukanie może nastąpić tylko na warunkach określonych w ustawie i w sposób w 

niej określony – należałoby te warunki i sposób sprecyzować. Obecne prawo budowlane nie 

określa warunków uzasadniających naruszenie miru domowego, a wymóg obecności 

pełnoletniego domownika (ust. 2) można obejść przywołując pełnoletniego świadka (ust. 3). 

Art. 82b u.p.b. – nakłada na organy administracji obowiązek sporządzania rejestrów 

wniosków i wydanych pozwoleń na budowę oraz przekazywania ich do organów 

nadrzędnych.  

Rejestry te powinny być publikowane w biuletynie informacji publicznej. 

Podobny obowiązek sporządzania i publikowania rejestru wniosków i wydanych 

decyzji powinien zostać nałożony na organy nadzoru budowlanego w stosunku do spraw 

przez nie prowadzonych. Publikacji w biuletynie powinna podlegać także ewidencja 

rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych (art. 84 ust. 5 i 6 u.p.b.). 

 

2.4.2.5. Niezbędne uzupełnienia w prawie budowlanym 

 

Ustawa powinna zostać uzupełniona o kilka innych elementów.  

a) uprawnienia administracji architektoniczno-budowlanej 

Ostatnia nowelizacja przeniosła część uprawnień z organów administracji 

architektoniczno-budowlanej do organów nadzoru budowlanego. Po wydaniu pozwolenia na 

budowę rola organu administracji w procesie budowlanym została drastycznie ograniczona. 

Organ wydający decyzję nie ma nawet wglądu w jej wykonanie, bo nie przysługuje mu 

samodzielne prawo wstępu na teren budowy. Tymczasem kontrola ze strony “wielu par oczu” 

utrudnia powstawanie układów korupcyjnych.  
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Organ wydający decyzję powinien mieć prawo wstępu na teren budowy i kontroli 

wykonywania tej decyzji, a mianowicie czy budowa toczy się zgodnie z warunkami 

pozwolenia i zatwierdzonym projektem. Natomiast rolą nadzoru budowlanego powinno być 

przede wszystkim kontrolowanie innych aspektów robót budowlanych, takich jak warunki 

bezpieczeństwa czy stosowanie przepisów techniczno-budowlanych.   

 

b) sposób postępowania w wypadku uchylenia lub unieważnienia pozwolenia na 

budowę 

Przepisy prawa budowlanego, nieraz bardzo szczegółowe, nie regulują zupełnie 

sposobu postępowania w przypadku, gdy prawomocne pozwolenie na budowę zostanie 

unieważnione. Sprawa jest prosta przed rozpoczęciem robót - jasne jest, że inwestor musi 

wystąpić o nowe pozwolenie. Ale sytuacja się komplikuje jeżeli roboty już trwają lub zostały 

zakończone. W szczególności: co należy wtedy zrobić z ukończonym obiektem?  

Prawo budowlane nie reguluje takiej sytuacji w żaden szczególny sposób. Niestety 

wiele urzędów uznaje, że brak regulacji oznacza, iż nie muszą podejmować żadnych działań. 

A z własnej inicjatywy działań podejmować nie chcą tłumacząc, że: 

• w trakcie robót budowlanych inwestor dysponował prawomocnym pozwoleniem, więc 

wybudował obiekt legalnie,  

• względy społeczne przemawiają za użytkowaniem obiektu, bo przecież ludzie potrzebują 

mieszkań, firmy biur, pracownicy fabryk itp.  

• urzędu nie stać na wypłatę odszkodowania, którego zapewne zażyczyłby sobie inwestor w 

przypadku wydania nakazu rozbiórki.   

Zaniechanie działań powoduje, że bezkarnością cieszą się zarówno urzędnicy wydający 

bezprawnie decyzje, jak i inwestorzy świadomie łamiący prawo. Tych ostatnich skłania to do 

stosowania metody faktów dokonanych: ukończenia budowy za wszelką cenę przed 

wydaniem decyzji unieważniającej pierwotne pozwolenie. Brak regulacji i praktyczna 

bezkarność zachęca więc do korupcji.  

Tymczasem uchylenie lub unieważnienie prawomocnego pozwolenia na budowę 

powinno skutkować obowiązkowym wszczęciem procedury podobnej do tej, która jest 

stosowana dla samowoli budowlanych.  

Dla obiektów gotowych powinna ona być następująca:  

1. wstrzymanie użytkowania obiektu, 
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2. nałożenie obowiązku przedstawienia w wyznaczonym terminie zamiennego projektu 

zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego spełniających wymogi 

prawa,  

3. w przypadku zatwierdzenia projektu – wydanie pozwolenia na roboty budowlane 

doprowadzające obiekt do stanu zgodnego z prawem,  

4. a jeśli to niemożliwe – wydanie nakazu rozbiórki.  

Jeżeli unieważnienie pierwotnej decyzji nastąpiło z winy inwestora to wydaniu 

wtórnego pozwolenia na budowę powinno towarzyszyć wymierzenie opłaty legalizacyjnej. 

Jeżeli unieważnienie nastąpiło z winy urzędu to inwestorowi powinno przysługiwać prawo do 

odszkodowania, a w szczególności zwrot kosztów budowy i przebudowy.   

  

c) odpowiedzialność materialna urzędników  

Jedną z przyczyn korupcji jest praktyczny brak osobistej odpowiedzialności materialnej 

urzędników za łamanie prawa. Jeżeli już dochodzi do wymierzenia kary to zazwyczaj jest ona 

ograniczona wysokością trzykrotnych poborów przewidzianą przepisami kodeksu pracy. 

Urzędy nie próbują dochodzić odszkodowań w postępowaniu cywilnym, a urzędnicy którzy 

odeszli z pracy są w wymiarze finansowym praktycznie bezkarni. 

Odszkodowania lub kary nakłada się na organ. Ten je płaci z publicznej kasy, ale nie 

ma obowiązku dochodzenia ich od winnych. Brakuje ciągle kompleksowych rozwiązań 

regulujących te kwestie.  

Powinny one przewidywać, że kary nałożone na organ, na przykład za przewlekłość 

postępowania (art. 35 ust 7 u.p.b.), powinni płacić urzędnicy winni zaniedbań.  

Natomiast co do odszkodowań, związanych z bezprawnych działaniem organów władzy 

możliwe są trzy rozwiązania:  

1. solidarna odpowiedzialność organu i urzędników uczestniczących w procesie 

podejmowania decyzji,  

2. odpowiedzialność organu, połączona z prawem i wymogiem dochodzenia pełnej 

rekompensaty od winnych urzędników, 

3. odpowiedzialność konkretnych urzędników.  

To ostatnie rozwiązanie byłoby najbardziej antykorupcyjne. Niestety mogłoby 

ograniczać w praktyce konstytucyjne prawo do otrzymania odszkodowania.  

 

d) odpowiedzialność karna urzędników 
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Artykuły od 90 do 94 u.p.b. określają odpowiedzialność karną uczestników procesu 

budowlanego za łamanie prawa. Odpowiedzialności podlegają m. in. osoby, które przy 

projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych rażąco nie przestrzegają przepisów, w 

tym techniczno budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. 

Żaden z przepisów karnych ustawy nie dotyczy urzędników wydających decyzję lub 

kontrolujących wykonywanie prac budowlanych. Istnieją co prawda przepisy kodeksu 

karnego dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (art. 231 Kk), 

ale warunkiem karalności jest wystąpienie szkody dla interesu publicznego lub prywatnego. 

W praktyce prokuratorzy interpretują wystąpienie szkody bardzo wąsko: póki przysłowiowa 

cegła nie spadnie komuś na głowę szkoda nie występuje. Tymczasem projektanci i 

budowniczy – bardzo słusznie zresztą - są karani już za stworzenie niebezpieczeństwa 

wystąpienia szkody. 

Część karna prawa budowlanego powinna zostać uzupełniona o przepisy 

wprowadzające odpowiedzialność urzędników:  

• za zatwierdzenie projektu budowlanego rażąco niezgodnego z przepisami,  

• za niedopełnienie obowiązków podczas kontroli prac budowlanych,  

• za niedopełnienie obowiązków w stosunku uczestników procesu budowlanego łamiących 

przepisy.  

Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego zwiększyła nieco ochronę uczciwych 

inwestorów. Za to otworzyła szerokie pole do popisu przed nieuczciwymi inwestorami 

powiązanymi ze skorumpowanymi urzędnikami. 

 

2.5. Utrzymanie czystości i porządku w gminie, kontrola sanitarna 
 

Przyjęte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminie (Dz. U., Nr 132, poz. 622 ze zm., zwana dalej u.p.g.) rozwiązania prawne nakładają na 

gminę szereg obowiązków, które powinny przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania 

utrzymaniem czystości i porządku na jej terenie i zrealizowania tych obowiązków według 

zasady "zanieczyszczający płaci". Ustawa określa w art. 3 zadania własne gmin w tym 

zakresie. Obejmują one:  

1. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych odnośnie usuwania, 

wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz udzielania zezwoleń na 

świadczenie usług w tym zakresie,  
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2. określenie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, organizację opieki 

oraz udzielanie zezwoleń na usługi w tym zakresie.  

Przepisy u.p.g. w art. 4 jednoznacznie nakładają na radę gminy obowiązek 

uregulowania szeregu zagadnień: od zapisów zobowiązujących do utrzymania porządku i 

czystości w gminie po zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz 

utrzymywaniem zwierząt i jak też deratyzacji.  

Ponadto gmina musi uregulować zasady rozliczania usług świadczonych zarówno przez 

gminne jednostki organizacyjne, jak również inne podmioty posiadające zezwolenie, 

polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych (art. 6 ust. 5 u.p.g.), 

oraz stawki opłat za zastępcze wykonanie obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych (art. 6 ust. 4 u.p.g.). Na podstawie tej ustawy rada gminy może też (ale nie 

musi) uregulować maksymalne stawki za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych (art. 6 ust. 2 u.p.g.).  

Wprowadzone regulacje prawne początkują proces porządkowania gospodarki ściekami 

powstającymi na terenie nieruchomości nie mających podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Dotychczasowy stan tej gospodarki budził wiele kontrowersji, sporów i protestów na styku 

właściciel nieruchomości « przedsiębiorca świadczący usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych « zarządca stacji zlewnej « organy 

kontrolne ochrony środowiska i/lub inspekcji sanitarnej. Kluczowe elementy tych sporów to:  

1.  niewspółmiernie wysokie opłaty w porównaniu z opłatami za odprowadzanie 

ścieków komunalnych w sieci kanalizacyjnej (od kilku do kilkunastu razy wyższe) oraz brak 

jasnych zasad ich naliczania,  

2. minimalny standard jakości usług oraz wymagania techniczne i sanitarne dla 

urządzeń (zbiorników bezodpływowych, pojazdów asenizacyjnych itd.) i instalacji (stacje 

zlewne, przydomowe oczyszczalnie ścieków itd.),  

3.zakres i podział obowiązków pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (uczestnikami 

gospodarki nieczystościami ciekłymi), itd. 

Dotychczasowy obowiązek tworzenia warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i 

składowania odpadów przydatnych do wykorzystania zastąpiono (pkt. 2) bardziej 

stanowczym obowiązkiem organizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz 

magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do 

odzysku. W tej sytuacji "przychylność" gminy dla tego rodzaju działań czy "oglądanie się" na 

przedsiębiorców świadczących usługi zbiórki i transportu odpadów nie wystarczy. To gmina 



 69

a nie przedsiębiorca organizuje, a więc także planuje, programuje, wdraża lub nadzoruje 

wdrażanie, finansuje, sprawozdaje i odpowiada przed organami wyższego szczebla. Gmina 

może zlecić swojej jednostce organizacyjnej lub innym przedsiębiorcom wykonanie 

niektórych z tych obowiązków, nie może jednak zlecić swojej prawnej odpowiedzialności.  

Na uwagę zasługuje zobowiązanie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miasta do 

prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, kierowników 

budów i zarządu dróg i ustanowienie formy egzekucji administracyjnej(art. 5 ust 6 u.p.g.).  

Ustawa precyzuje obowiązki właścicieli lub zarządców nieruchomości związanych z 

utrzymaniem czystości i porządku, w tym (art. 6 ust. 1 u.p.g.) - obowiązek udokumentowania 

korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i 

dowodów płacenia za takie usługi. Choć ustawodawca dopuszcza, iż “Rada gminy może 

określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby 

udokumentowania wykonania obowiązków...” 

W przypadku, gdy nie udokumentują oni korzystania z usług zakładu będącego gminną 

jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie (art. 6 

ust. 3 u.p.g.), następuje przejęcie przez gminę w trybie wykonania zastępczego obowiązków 

właścicieli nieruchomości. 

 

2.5.1. Uprawnienie gminy w zakresie udzielania i cofania zezwoleń na nowych 

warunkach  

 

U.p.g. wprowadza ograniczenie swobody wykonywania działalności gospodarczej 

poprzez wymóg uzyskiwania pozwoleń na 5 rodzajów czynności objętych regulacją ustawy z 

dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178 ze zm.). 

Dotyczy to:  

1. usuwania odpadów komunalnych,  

2. wykorzystywania odpadów komunalnych,  

3. unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

4. prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,  

5. prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych.  
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Z obowiązku uzyskiwania wskazanych wyżej zezwoleń ustawodawca zwalnia gminne 

jednostki organizacyjne prowadzące podobną działalność. Powinny one jednakże spełniać te 

same wymagania, jakie stawiane są innym podmiotom ubiegającym się o zezwolenie.  

Zezwolenie takie powinno być typową decyzją administracyjną wydawaną przez organ 

gminy, z tym że art. 7 ust. 3 daje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta możliwość 

określenia obszaru, na którym usługi te mają być świadczone. Wtedy w myśl art.7 ust. 4, w 

przypadku określenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na której części gminy 

usługi mogą być świadczone, wybór podmiotu świadczącego te usługi na danym terenie 

następuje w drodze przetargu publicznego. 

Nie mniej jednak, podział gminy na obszary, o których mowa w art. 7 ust. 3) u.p.g., nie 

może stanowić podstawy do wyeliminowania z takiego obszaru przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie udzielone na "starych" warunkach i już działającego na tym obszarze; w takim 

przypadku wszelkie zmiany warunków powinny być przedmiotem negocjacji i porozumienia 

między tym przedsiębiorcą i gminą lub być odłożone do czasu utraty ważności zezwolenia, bo 

ustawodawca nie podał w ustawie wprowadzającej takiego terminu dla zezwoleń wydanych 

na podstawie ustawy porządkowej, tak jak to uczynił w przypadku zezwoleń wydanych na 

podstawie przepisów ustawy z 27 czerwca o odpadach. Art. 39 ustawy wprowadzającej 

stanowi, że cyt.:  

"Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed 

dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania 

lub unieszkodliwiania odpadów, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r. i zastępują zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane na 

podstawie ustawy o odpadach.  

Nie mniej jednak w praktyce tak sformułowany przepis może się przyczynić do 

zachowania pewnego statusu quo, utrudniając wejście na rynek innym niż dotychczasowym 

dostawcom usług w tym zakresie, w znakomitej większości jeszcze przedsiębiorstw 

komunalnych. Przepis ten ograniczyć ma w swym założeniu praktykę eliminacji z rynku 

innych niż komunalne jednostki świadczące usługi na terenie gminy, tak aby jedynym 

dozwolonym środkiem takiej eliminacji była konkurencja. Taką interpretację potwierdza 

również orzecznictwo Sądu Antymonopolowego, które zachowuje swą aktualność także w 

nowym stanie prawnym.  
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Art. 7 u.p.g. określa warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług zobowiązując 

gminę do ich opublikowania.  

Ust.2 Wójt określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

określonych w ust. 1. Wójt  może określić obszar, na którym usługi te mają być świadczone.  

Art. 8 u.p.g. określa szczegółowo, co wniosek o udzielenie zezwolenia powinien 

zawierać zaś art. 9 u.p.g. określa sytuacje związane z odmowa lub cofnięciem zezwolenia. 

1c) Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli 

zamierzony sposób gospodarki odpadami lub nieczystościami ciekłymi:  

1.  jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,  

2. mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,  

3. jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami. 

Nowe warunki udzielania zezwoleń mogą być bardzo skutecznym instrumentem 

zarządzania gospodarką odpadami na terenie gminy, zastępującym konieczność 

przeprowadzenia referendum gminnego, pod warunkiem posiadania przez gminę 

odpowiednich instalacji i urządzeń (np. zakładu utylizacji odpadów, składowiska odpadów, 

gniazd zbiórki selektywnej itd.), umieszczenia ich w gminnym planie gospodarki odpadami 

oraz wprowadzenia w życie stosowną uchwałą rady gminy. W przypadku, gdy 

zanieczyszczającymi są mieszkańcy, działania gminy chroniące mieszkańców przed 

nadmiernymi kosztami przy usuwaniu tych zanieczyszczeń i środowisko przed degradacją 

stają się priorytetowe. Realizację tych priorytetów umożliwia przejęcie przez gminę, w 

drodze referendum gminnego, obowiązków właścicieli nieruchomości wraz ze związanymi z 

tym opłatami. Art. 6a u.p.g. mówi, iż rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie 

akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, 

przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 u.p.g. Przejmując obowiązki rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez 

właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków. Opłata, o której mowa w 

ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości 

wskazanego rodzaju odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Wysokość opłaty jest 

uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i 

funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych lub nieczystości ciekłych. Przy ustalaniu stawki opłat stosuje się art. 6 ust. 4 

u.p.g. 
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Ponadto zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określa ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Ustawa ta formułuje i nakłada na 

gminy kilka następnych obowiązków, z których najważniejsze to: obowiązek opracowania, 

przyjęcia do realizacji (w tym obowiązek monitorowania realizacji, sporządzania co dwa lata 

sprawozdania oraz aktualizowania co 4 lata) gminnego planu gospodarki odpadami oraz 

obowiązek posiadacza odpadów porzuconych na nieruchomościach zarządzanych przez 

gminę. 

 

2.6. Przeciwdziałanie bezrobociu  
 

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (u.z.p.b.) określa zadania państwa 

w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.  

Powyższa ustawa była relatywnie rzadko nowelizowania, głównie z uwagi na potrzebę 

dopasowania jej zapisów do zapisów innych ustaw, gdzie następowały zmiany, jak również w 

związku z harmonizowaniem ustawodawstwa polskiego z unijnym – objęcie ustawą również 

obywateli państw Unii Europejskiej. 

U.z.p.b. ma niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój samorządów i sytuację na 

lokalnych rynkach pracy, w tym kształcie jednak stanowi również potencjalne zagrożenie 

korupcją poprzez nieprecyzyjne określenie kryteriów przeznaczania środków z Funduszu 

Pracy podmiotom gospodarczym, organizacjom pozarządowym jak i osobom fizycznym, w 

tym bezrobotnym, w przypadku ograniczonych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W ustawie w sposób precyzyjny uregulowano 

przyznawanie i wypłatę świadczeń obligatoryjnych, natomiast w przypadku aktywnych form 

przeciwdziałaniu bezrobociu pozostawiono duży zakres uznaniowości organowi samorządu 

powiatowego. Brak jest precyzyjnego określenia kryteriów wyboru ofert i osób bezrobotnych 

obejmowanych programami oraz warunków refundacji (z wyjątkiem szkoleń i pożyczek, 

których zasady przyznawania podlegają opiniowaniu przez Powiatowe Rady Zatrudnienia). 

Samorządy gminne mogą ubiegać się z innymi podmiotami o organizację robót publicznych i 

prac interwencyjnych na równych prawach, niemniej brak jasnych kryteriów zawierania 

umów przez starostów powodować może zjawiska korupcji lub nieefektywne wykorzystanie 

środków Funduszu Pracy. 
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Ponadto, w odniesieniu do efektywności podejmowanych działań, w ustawie brak jest 

zapisu, który wskazywałby potrzebę odniesienia podejmowanych zadań w zakresie polityki 

rynku pracy do programu rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego danej 

społeczności – gminy czy powiatu.  

 

2.6.1. Organy zatrudnienia 
 

Artykuł 3 u.z.p.b. nie przewiduje obligatoryjnych zadań dla samorządu gminnego w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu, natomiast samorządy te współdziałają z samorządem 

wojewódzkim i powiatowym oraz delegują reprezentantów do wojewódzkich i powiatowych 

rad zatrudnienia. 

Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra 

właściwego do spraw pracy w sprawach zatrudnienia. Do zakresu działań Rady należy w 

szczególności: wydawanie opinii w sprawie finansowania z Funduszu Pracy części kosztów 

realizacji zadań na rzecz bezrobotnych wykonywanych w ramach działań statutowych przez 

organizacje i instytucje.(art. 7 u.z.p.b.).  

Wojewódzkie Rady Zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi Marszałków 

województwa.(art. 8 u.z.p.b.). Do ich zadań należy m.in. ocena racjonalności gospodarki 

środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów na rzecz 

aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.  

Powiatowe Rady Zatrudnienia (PRZ) są organami opiniodawczo-doradczymi starostów. 

Opiniują kryteria refundowania kosztów szkoleń osób bezrobotnych oraz kryteria 

przyznawania pożyczek bezrobotnym i pracodawcom.(art. 9 u.z.p.b.) Artykuł 10 u.z.p.b. 

precyzuje skład rad. Naczelna Rada zatrudnienia składa się z 24 osób, powoływanych w 

równych częściach spośród przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych, 

organizacji pracodawców, organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. 

Wojewódzkie rady zatrudnienia składają się z 20 osób, powoływanych w równych częściach 

spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji związków 

zawodowych, izb rolniczych, organizacji pracodawców, wojewody oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (powiatów i gmin). Powiatowe rady zatrudnienia składają się z 16 osób, 

powoływanych w równych częściach spośród przedstawicieli działających na terenie danego 

powiatu organizacji związków zawodowych, izb rolniczych, organizacji pracodawców, oraz 

gmin. 
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Pomimo swej roli opiniodawczo-doradczej, rady każdego szczebla mogą mieć bardzo 

istotny wpływ na efektywność podejmowanych działań. W związku z tym sposób doboru 

członków – mimo wskazania na równomierne ich dobieranie z wymienionych urzędów czy 

instytucji – powinien być procesem opartym na wiedzy i doświadczeniu osób mianowanych. 

Kompetencje w sprawie walki z bezrobociem koncentrują się powyżej szczebla 

gminnego. Odpowiednia polityka starostwa w tym zakresie ma bezpośredni wpływ na 

sytuację na gminnym rynku pracy. W tym zakresie pozostawienie pełnej uznaniowości w 

rękach starosty, co do wyboru beneficjantów programów i narzędzi wspierania rynku pracy 

oraz gmin, do której bezrobotnych są one kierowane, jest bardzo poważnym elementem 

bezpośrednio przekładającym się na efekty walki z bezrobociem w poszczególnych gminach. 

 

2.6.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 

To właśnie zapisy tej części u.z.p.b. pozostawiają największą uznaniowość organom 

samorządu powiatowego, który w sposób administracyjny ma największy wpływ na sytuację 

na lokalnym rynku pracy w poszczególnych gminach. Ma to odniesienie w szczególności do 

przeznaczania środków z Funduszu Pracy podmiotom gospodarczym, organizacjom 

pozarządowym jak i osobom fizycznym, w tym bezrobotnym. Brak precyzyjnego określenia 

kryteriów wyboru ofert i osób bezrobotnych obejmowanych programami oraz warunków 

refundacji budzi największe wątpliwości co do efektywności wykorzystywania i tak już 

bardzo ograniczonych środków budżetowych, których celem nadrzędnym jest optymalizacja i 

aktywizacja zatrudnienia na lokalnym (powiatowym) rynku pracy.  

 

Artykuł 14 u.z.p.b. mówi, iż starostowie w razie braku możliwości zapewnienia 

bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia: 

1. inicjują i finansują szkolenia bezrobotnych oraz przyznają i wypłacają dodatki 

szkoleniowe; 

2. inicjują organizowanie dodatkowych miejsc pracy i udzielają pracodawcom pomocy 

finansowej w zakresie określonym w ustawie; 

3. inicjują oraz finansują, w zakresie ustalonym w ustawie, prace interwencyjne, a także 

roboty publiczne; 

4. udzielają pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek; 

5. przyznają i wypłacają zasiłki, 
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6. aktywizują bezrobotnych w ramach programów specjalnych oraz w ramach zajęć w 

klubach pracy; 

7. inicjują i realizują inne zadania przewidziane w ustawie oraz w odrębnych 

przepisach. 

 

Uznaniowość wyraża się głównie w “miękkich” zapisach typu: 

• “może” - bez sprecyzowania, kiedy może, a kiedy nie i dlaczego? 

• “cześć kosztów” – bez określenia jaka część?  

• “do kwoty” – czy wszystkim do tej samej kwoty, jeśli do innych kwot, to według 

jakich kryteriów? 

• “uprawdopodobnić” - w jaki sposób dokonuje się uprawdopodobnienie?  

Ponieważ decyzję podejmuje starosta, powstaje pytanie, bezrobotnym której gminy 

przyznaje środki na szkolenia, pożyczki, refundację etc, czy wszystkim gminom po równo, 

czy w zależności od udziału procentowego bezrobotnych w ogóle ludności zatrudnionej, czy 

na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy. 

Np. w przypadku szkoleń:  

Art. 15 ust.2 u.z.p.b. Starosta kieruje bezrobotnego i żołnierza rezerwy na wskazane 

przez niego szkolenie, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie 

pracy, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

Art.16 ust.3a u.z.p.b. Starosta na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na 

częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to 

szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo innej organizacji lub instytucji pokrywającej 

część tego szkolenia.  

W przypadku refundacji: 

Art.15. ust. 5 u.z.p.b. Na wniosek pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 

pracowników, starosta może zrefundować z Funduszu Pracy koszty szkolenia pracowników, 

do wysokości 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną 

osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego 

szkolenia przez tego pracodawcę na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 

miesięcy. 

Art.15 ust.6 u.z.p.b. Pracodawca, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 5, 

obowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 
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Mimo, iż ustęp 6 nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów szkolenia 

sfinansowanych przez Fundusz Pracy, pytanie pozostaje otwarte, w jaki sposób dokonywana 

jest kontrola wywiązania się z tego zapisu. Należałoby wprowadzić obowiązek 

informowania/raportowania o trwaniu zatrudnienia lub dokonaniu zwrotu środków po stronie 

pracodawcy.  

 

W przypadku pożyczki: 

Art.16a ust. 1 u.z.p.b.  W celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia wymagającego 

szczególnych kwalifikacji, starosta może na wniosek bezrobotnego i żołnierza rezerwy 

udzielić mu pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości czterokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania z nim umowy. 

Ust. 2 Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty może 

wynosić do 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. 

Ust. 3 W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, 

niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w 

całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki 

niespłaconej w terminie. 

Art.18 ust. 1 u.z.p.b. Starosta może udzielać z Funduszu Pracy pożyczek: 

1) pracodawcom na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych 

skierowanych na te miejsca; 

2) bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowiedzenia zwalnianym z pracy z 

przyczyn dotyczących zakładu (...) 

 

Prace interwencyjne: 

Art. 19. ust.1 u.p.z.b. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac 

interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak 

kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. 1 obowiązującej w ostatnim dniu 

zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od 

refundowanego wynagrodzenia. (jaka część?) 
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2 Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu 

poniesionych przez pracodawcę kosztów, z tytułu zatrudnienia do 12 miesięcy skierowanych 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, 

nieprzekraczającej jednak najniższego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 

od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje 

koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia. 

2a Starosta może skierować bezrobotnych, którzy ukończyli 53 lata - kobiety i 58 lat - 

mężczyźni, z którymi rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim zakładzie pracy nastąpiło z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych 

przez okres do 24 miesięcy oraz dokonać na zasadach określonych w ust. 1 zwrotu 

poniesionych przez pracodawcę kosztów. 

3 Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co 

najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy, 

zawierając po upływie tego okresu umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze 

czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w 

wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia 

obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. 

Art. 20 ust. 1 u.z.p.b.  Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który 

zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych 

na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w 

wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn 

liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% 

przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego 

rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia. 

2. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu 

poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów, z tytułu zatrudnienia do 12 

miesięcy skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej 

jednak przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co 

drugi miesiąc ich zatrudnienia. 



 78

3. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze 

środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne, a także rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. 

4. Na wniosek organizatora robót publicznych, w powiatach (gminach) zagrożonych 

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, starosta, po uzyskaniu opinii powiatowej 

rady zatrudnienia, może wyrazić zgodę na refundowanie do 20% rzeczowych kosztów 

organizacji robót publicznych, jednakże w wysokości nie wyższej niż 15% kwoty wynagrodzeń 

i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy. -  

Art. 22a ust. 1 u.z.p.b.  Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą 

zrefundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 

w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. (może, ale nie musi) 

2. Kwota zrefundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

trzykrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia 

warunków wymienionych w ust. 3. 

 
 
 
2.6.3. Absolwenci 
 
Art.37a u.z.p.b. Absolwentowi skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje, w 

okresie jego odbywania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku  

Art.37b ust. 1 u.z.p.b. Starosta może, na wniosek lub za zgodą absolwenta, skierować go 

do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 

2. Staż, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez 

starostę z pracodawcą, który wyraził zgodę na jego odbycie przez absolwenta, według 

programu określonego w umowie. 

Wszystkie wymienione przykłady dają starostom możliwość wyboru zarówno 

podmiotów z którymi zawrą umowy jak i warunki na jakich one zostaną zawarte. Wyjątkiem 

są szkolenia – gdy niezbędna jest opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia i ma zastosowanie 

ustawa o zamówieniach publicznych - oraz pożyczki. Ma to wpływ na sytuację 

poszczególnych gmin, ponieważ osoby bezrobotne, które nie pobierają zasiłku przechodzą 

pod opiekę samorządów gminnych. Podmioty z różnych gmin mogą mieć różny dostęp do 

poszczególnych narzędzi, choć są w takiej samej sytuacji co do rynku pracy, a co za tym idzie 

także szanse bezrobotnych są nierówne.  
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2.6.4. Pośrednictwo pracy 

 

Pośrednictwo pracy opiera się na zasadach dostępności usług dla wszystkich osób 

poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności korzystania przez poszukujących 

pracy z usług pośrednictwa, równości pomocy wszystkim poszukującym pracy przez urząd 

oraz jawności oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest 

do wiadomości poszukującym pracy. Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco informować 

właściwe powiatowe urzędy pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach 

przygotowania zawodowego.(art.12 ust 2 i 3 u.z.p.b.). Brak konsekwencji prawnych dla 

niewykonania tego zapisu ustawowego powoduje, że liczba ofert pracy które posiadają 

urzędy pracy zależy nie tylko od sytuacji pracodawców, ale również od aktywnej działalności 

osób zajmujących się pośrednictwem pracy w pozyskiwaniu istniejących u pracodawców 

ofert. 

 

 

 

2.6.5. Wspieranie regionalnych rynków pracy 

 

Regiony (powiaty, gminy) mające szczególnie wysokie bezrobocie mogą ubiegać się o 

dodatkowe środki budżetowe na rozwój przede wszystkim infrastruktury lokalnej 

wspierającej rozwój danych gmin. Regulują to odrębne przepisy mówiące o możliwości 

zastosowania szczególnych instrumentów ekonomiczno-finansowych i innych preferencji w 

celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków (art. 37h u.z.p.b.). Rada Ministrów określa 

również w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przyznawania dotacji na dofinansowanie 

inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin i powiatów w 

systemie robót publicznych. Jej wysokość określa ustawa budżetowa.  

W przypadku ograniczonych funduszy, powstaje podstawowe pytanie, czy dokonywana 

jest ocena efektywności uprzednio angażowanych środków oraz ocena i klasyfikacja 

przedstawianych programów, tak aby zainwestowane fundusze przynosiły trwałe korzyści. 

Fundusze na aktywne formy wspierania walki z bezrobociem są bardzo ograniczone i 

poddane systemowi podwójnej uznaniowości z punktu widzenia gminy. Po pierwsze 

występuje tu uznaniowość ministra, co do wyboru powiatów, które zostaną wsparte 
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dodatkowymi funduszami, po drugie uznaniowość po stronie starosty, co do wyboru gminy 

lub gmin (art. 57 u.z.p.b.).  

 

 
2.7. Ochrona środowiska 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

ze zm., zwana dalej p.o.ś.) grupuje w jednym akcie prawnym szereg przepisów regulujących 

zagadnienia wspólne dla całego systemu ochrony środowiska, określając m.in. dostęp 

społeczeństwa do informacji i zasady jego udziału w postępowaniu w sprawie ochrony 

środowiska, wprowadza pozwolenia zintegrowane (tak, aby w trakcie wydawania pozwoleń 

na działalność gospodarczą rozważano i uwzględniano wpływ zanieczyszczeń na wodę, 

powietrze i ziemię w sposób kompleksowy) oraz programy dostosowawcze, postępowanie 

kompensacyjne, przepisy dotyczące postępowania w przypadku awarii przemysłowych. P.o.ś. 

określa organy administracji i instytucje ochrony środowiska oraz środki finansowo-prawne 

w ochronie środowiska.  

Jednym z istotniejszych zdobyczy ustawy jest zagwarantowanie dostępu społeczeństwa 

do informacji. (Dział V art. 31-39 p.o.ś.) 

P.o.ś. przewiduje, że dostęp do informacji przysługuje każdemu, bez względu na 

obywatelstwo i interes prawny. Organy administracji (a także inne podmioty powołane z 

mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania zadań publicznych z zakresu 

ochrony środowiska), w posiadaniu których znajdują się szeroko rozumiane informacje o 

środowisku (w tym dotyczące stanu środowiska, plany i programy działań, pozwolenia na 

emisję), są co do zasady zobowiązane do ich udostępnienia na wniosek zainteresowanego 

podmiotu. Jedną z form udostępniania informacji ma być tworzenie publicznie dostępnych 

wykazów, w których ujmowane powinny być takie dokumenty jak polityki, strategie, plany 

itp. oraz postanowienia i decyzje dotyczące ochrony środowiska. Za udostępnianie informacji 

będą pobierane opłaty, których celem będzie zwrot kosztów przygotowania informacji, a 

wysokość nie będzie mogła być wyższa od faktycznie ponoszonych kosztów.  

Dodatkowe uprawnienia określone w art. 38-39 p.o.ś. przysługują organizacjom 

społecznym; mogą one np. współdziałać z organami administracji w dziedzinie ochrony 

środowiska i zwracać się do nich o zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania 

reklamy, promocji towaru lub usługi, jeśli są sprzeczne z art. 80 p.o.ś., tj. jeżeli zawierają one 
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np. treści propagujące model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju.  

Nie są udostępniane informacje, które mogłyby naruszyć przepisy o ochronie danych 

jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej (art. 20 ust. 1 

p.o.ś.), a także organ administracji może odmówić udostępnienia informacji gdyby to 

wymagało dostarczenia dokumentów i danych będących w trakcie opracowywania lub 

przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się (art. 20 ust. 2 p.o.ś.).  

Z omówionym zagadnieniem ściśle związane są kolejne regulacje, dotyczące 

pozyskiwania informacji, czyli przepisy porządkujące i rozbudowujące system monitoringu 

środowiska. P.o.ś. tworzy podstawy prawne pod państwowy monitoring środowiska, 

rozumiany jako system gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 

środowisku. Istotną nowością jest zobowiązanie właściwych organów do publikowania 

posiadanych informacji na stronach internetowych, o ile taką stronę dany organ prowadzi.  

Jedną z licznych nowości zawartych w p.o.ś. są zawarte również przepisy dotyczące 

udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Regulacje te opierają 

się przede wszystkim na wskazaniu kategorii postępowań, dotyczących przyjęcia lub wydania 

określonego dokumentu, aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, w których 

wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa. Podstawową formą udziału jest prawo 

składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa (art. 31 
p.o.ś.). Dotyczy to zwłaszcza postępowania w sprawie projektów polityki, planów lub 

programów rozwoju i restrukturyzacji opracowywanych na szczeblu centralnym lub 

wojewódzkim oraz raportów oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, a 

także decyzji administracyjnych, w tym decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, 

zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska, przeglądów ekologicznych oraz 

wykazów, na podstawie których ustalano opłaty za składowanie odpadów. W celu 

wypełnienia postanowień art. 31 p.o.ś. organy administracji właściwe do wydania decyzji są 

zobowiązane do:  

1. podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie 

dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji,  

2. rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków 

i mogą przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.  

Zgodnie z art.3 pkt.19 p.o.ś. podanie do publicznej wiadomości powinno polegać na 

ogłoszeniu informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w 
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sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w 

sytuacji, gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina 

właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie 

lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze 

względu na przedmiot ogłoszenia.  

 

2.7.1. Polityka ekologiczna 

 

Za podstawowy dokument w ochronie środowiska p.o.ś. uznaje w art. 13 "Politykę 

ekologiczną państwa", której projekt będzie opracowywał minister właściwy do spraw 

środowiska, zasięgając także opinii marszałków województw. P.o.ś. wskazuje w art.14 

najważniejsze elementy Polityki Ekologicznej. Powinna ona przede wszystkim zawierać 

określenie:  

1. celów ekologicznych,  

2. priorytetów ekologicznych,  

3. rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,  

4. środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych 

i środków finansowych. 

To dość krótkie wyliczenie ma jednak bardzo istotne znaczenie, wskazuje bowiem 

wymagany przez ustawodawcę charakter dokumentu - w swojej zasadniczej części Polityka 

nie ma być ogólną wizją, ale precyzyjnie określonym programem działania, z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Dla realizacji Polityki Ekologicznej mają być przyjmowane wojewódzkie, powiatowe i 

gminne programy ochrony środowiska określające konkretnie zadania do wykonania - 

działania na rzecz utrzymania bądź przywrócenia równowagi przyrodniczej poszczególnych 

elementów środowiska oraz środowiska jako całości, podejmowanych w oparciu o ustalenie 

aktualnego stanu środowiska. Lokalne programy ochrony środowiska mają w pierwszym 

rzędzie być doprecyzowaniem Polityki Ekologicznej, a więc p.o.ś. zakłada konieczność 

zgodności treści tego systemu dokumentów. Nie wyklucza to oczywiście wprowadzania do 

programów lokalnych problemów terenowych, będą one jednak drugim elementem takiego 

dokumentu, uzupełniającym działania realizujące Politykę Ekologiczną, nie mogącym 

naruszać zadań w Polityce określonych.  
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Projekty programów lokalnych mają sporządzać odpowiednio zarządy województwa, 

powiatu i gminy, uwzględniając wymagania określone przez p.o.ś. w art.14 dla Polityki 

Ekologicznej państwa. Projekty programów ochrony środowiska będą opiniowane przez 

zarząd jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska (to w 

odniesieniu do programu wojewódzkiego). W miastach, w których funkcje organów powiatu 

sprawują organy gminy, program ochrony środowiska powinien objąć działania powiatu i 

gminy. W ostatecznej postaci programy powinny mieć postać uchwały rady gminy bądź 

powiatu albo sejmiku województwa. Z wykonania programów lokalnych także będą 

sporządzane, co 2 lata raporty, przedstawiane przez zarząd radzie lub sejmikowi. Ustawa 

wprowadzająca zakłada, że sejmiki województw uchwalą nowe wojewódzkie programy 

ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2003 r., rady powiatów - powiatowe programy 

ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r., a rady gmin - gminne programy ochrony 

środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r.  

Poza przedstawionymi wyżej programami typu planistycznego pojawił się w p.o.ś. 

jeszcze jeden zupełnie nowy instrument o charakterze programu działania, o kapitalnym 

znaczeniu dla zrealizowania postanowień związanych z ochroną jakości zasobów środowiska 

(powietrza, wody, ziemi) - programy przywracania wymaganej jakości elementów 

środowiska. Programy te będą opracowywane przez wskazane organy administracji terenowej 

w sytuacji stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących jakości danego elementu 

środowiska (np. jakości powietrza co do stężenia określonych substancji na danym obszarze). 

Program będzie przyjmowany w postaci aktu normatywnego, będą z niego wypływały 

określone obowiązki przewidziane do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Ogólne przepisy 

dotyczące zasad sporządzania i treści tych programów zostały zawarte w przepisach ogólnych 

tytułu II p.o.ś. Trzeba tu też podkreślić, że tego typu dokumenty, czyli akty o charakterze 

programów dojścia do określonych wymagań, należą do jednych z ważniejszych 

instrumentów wspólnotowego prawa ochrony środowiska, ich przyjęcie jest wymagane przez 

wiele dyrektyw związanych z ochroną jakości środowiska. 

 

Niebagatelny wpływ ma rozwój gminy mają też inwestycje w ochronę środowiska. Nie 

tylko tworzą tymczasowe dodatkowe miejsce pracy, ale mogą znacznie podnieść walor 

turystyczny danej gminy, a co za tym idzie pobudzić jej przyszły rozwój. Dlatego też 

szczególnie ważne jest czy postulowane przez gminę zapisy projektu lokalnego programu 

ochrony środowiska znajdą się w programach organów wyższego szczebla. Z uwagi na 
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ograniczone środki finansowe, selekcja działań proekologicznych w ostatecznie przyjętych 

programach na wiele lat praktycznie uniemożliwi włączenie do realizacji tych przedsięwzięć, 

które się w tych programach nie znajdą. Rodzi się więc pytanie dotyczące kryteriów selekcji, 

na podstawie których będzie się odbywać ostateczny wybór przedsięwzięć do realizacji w 

ramach polityki ekologicznej państwa. 

 

2.7.2. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji 

inwestycji 

 

Zgodnie z art.71 ust.1 p.o.ś. podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego mają stanowić zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W 

dokumentach tych należy przede wszystkim uwzględniać:  

1. rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia 

ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do 

właściwego stanu,  

2. warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w 

zakresie ochrony środowiska,.  

3. zachowanie walorów krajobrazowych. 

Art.72 ust.4 p.o.ś. wymaga, aby wskazane wyżej obowiązki były realizowane w zgodzie 

z ustaleniami dokonanymi w opracowaniach ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju 

planu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań. 

Opracowanie jest nowym typem dokumentu, p.o.ś. przez opracowanie ekofizjograficzne 

rozumie dokumentację sporządzaną na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, 

charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym planem i ich 

wzajemne powiązania. Zasady sporządzania tych dokumentów mają zostać ustalone 

rozporządzeniem.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:  

1.  zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę 

zasobami środowiska,  
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2. przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań 

związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje 

pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i 

prawidłowych warunków życia.  

3. określa się sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku 

działalności człowieka oraz klęsk żywiołowych.  

Spore znaczenie powinny mieć nowe przepisy ustalające wymagania, których 

przestrzeganie będzie niezbędne przy prowadzeniu prac budowlanych (nakazujących w 

trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oszczędne korzystanie z terenu oraz 

uwzględnienie przez inwestora realizującego przedsięwzięcie ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac), jak również określające warunki oddania do użytku obiektu 

budowlanego. Jednym z podstawowych założeń będzie konieczność posiadania, przed 

oddaniem obiektu budowlanego do użytku, wymaganych ustawą pozwoleń na korzystanie ze 

środowiska. W sytuacji natomiast, kiedy w nowo zbudowanym lub modernizowanym 

obiekcie budowlanym albo w instalacji, w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu, 

niedotrzymane będą wynikające z mocy prawa albo decyzji administracyjnych ilości i rodzaje 

emisji ustalonych dla fazy zakończenia rozruchu, wprowadzono zakaz dalszej eksploatacji.  

Kolejnym istotnym krokiem naprzód jest sprecyzowanie postępowania w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko.  

Zagadnienia te są regulowane przepisami zawartymi w dziale VI p.o.ś.  

Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

wymagają, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 1 p.o.ś. projekty koncepcji polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego i projekty 

strategii rozwoju regionalnego, a także: projekty polityk, strategii, planów lub programów w 

dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

których opracowywanie przez centralne lub wojewódzkie organy administracji jest 

przewidziane w ustawach oraz planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Elementy, jakie powinien zawierać raport określa art. 52 p.o.ś. W postępowaniu musi 

być zapewniony udział społeczeństwa, a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

jest wymagane w odniesieniu do wskazanej kategorii przedsięwzięć. Wobec pewnych 

kategorii nałożenie obowiązku sporządzenia raportu będzie mogło nastąpić poprzez decyzję 
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administracyjną. Obie kategorie przedsięwzięć zostały sprecyzowane w drodze 

rozporządzenia, które określa szczegółowo:  

1. rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje przedsięwzięć, dla 

których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, biorąc pod uwagę: rodzaj 

działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne,  

2. szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie 

oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko.  

Podsumowując, dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 

sporządzanie raportu jest obligatoryjne. W odniesieniu do przedsięwzięć, dla których 

obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany (ogólnie rzecz ujmując inwestycjom 

mogącym pogorszyć stan środowiska), gmina zanim wyda decyzję o warunkach zabudowy 

występuje do starosty i Powiatowego Inspektoratu Środowiska o opinie czy raport jest 

potrzebny czy nie, a następnie na tej podstawie wydaje postanowienia. Często opinia 

starostwa wynika z nadmiernej ostrożności i nakazuje sporządzenie raportu na wszelki 

wypadek. Trwają prace nad dokładniejszym zdefiniowaniu kryteriów, kiedy sporządzenie 

raportu może być wymagane.  

W odniesieniu do osób fizycznych, gdzie jest mowa o zwykłym korzystaniu ze 

środowiska gmina zachowuje pełną decyzyjność w tym zakresie z zastrzeżeniem, iż według 

nowego prawa budowlanego (p.b.) w tych gminach, w których został sporządzony miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego nie potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. 

P.o.ś przewiduje odstępstwa od prowadzenia pełnego postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, w przypadku, gdy wydanie którejś decyzji z wymienionych 

powyżej zostało poprzedzone wydaniem innej decyzji, również tam wymienionej, dotyczącej 

tego samego przedsięwzięcia, i procedura ocen została już wcześniej przeprowadzona. Organ 

właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 p.o.ś., zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie możliwości nałożenia obowiązku 

sporządzenia przez inwestora analizy porealizacyjnej, w ramach której dokonywane będzie 

porównanie między przewidywanym a rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na 

środowisko. Osobną uwagę przepisy poświęcają sytuacjom, w których niezbędne będzie 
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przeprowadzenie oceny wobec potencjalnego transgranicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia.  

W kompetencji starosty oraz wojewody, a więc poza zasięgiem administracji gminnej 

pozostają uregulowane szczegółowo w ustawie kwestie: 

1. pozwoleń ekologicznych, 

2. programów dostosowawczych -  wynegocjowanych indywidualnie szczegółowych 

harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji obowiązków związanych z ochroną 

środowiska przez prowadzącego instalację,  

3. problematyki ograniczania praw korzystania z nieruchomości w celu ochrony właściwej 

jakości zasobów jak również w związku z przekraczaniem na określonym terenie 

standardów jakości środowiska,  

4. postępowań kompensacyjnych mogących być uruchomionych na obszarze, gdzie zostały 

przekroczone standardy jakości powietrza,  

5. awarii przemysłowych.  

 

 

 

2.8. Ustalanie i ściąganie należności podatkowych 
 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm., zwana dalej u.p.o.l.) określa obowiązek podatkowy w podatku 

od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz 

opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej. 

U.p.o.l. była wielokrotnie nowelizowana; wprowadzane zmiany szły w pozytywnym 

kierunku mając na celu doprecyzowanie poszczególnych zapisów. Ustawa wydaje się być 

poprawnie skonstruowana i jej zapisy nie budzą wątpliwości oraz nie pozwalają na 

uznaniowość. 

W świetle badanego wpływu u.p.o.l. na sytuację ekonomiczno-społeczną gminy, na 

uwagę zasługuje artykuł 4 ustęp 3 mówiący, iż: “Rada gminy może wprowadzić inne 

zwolnienia (od podatku) niż określone w ust.1. Nie mniej jednak decyzje o takich 

zwolnieniach podejmowane są uchwałą rady gminy, która stanowi informację ogólnie 

dostępną.  
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 2.9. Zamówienia publiczne 
 

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm., zwana dalej u.z.p.) reguluje zasady udzielania zamówień 

publicznych przez instytucje wydatkujące środki publiczne. Zasady te są jednakowe dla 

podmiotów państwowych i samorządowych. Ponadto u.z.p. powołuje do życia i reguluje 

zasady działania Urzędu Zamówień Publicznych. 

Udzielanie zamówień publicznych jest jedną z kluczowych kwestii naszego programu. 

Z jednej strony jest to jeden z głównych czynników, jakimi władze gminy wpływają na życie 

gospodarcze na swoim terenie. Z drugiej strony sfera udzielania zamówień należy do 5 stref 

najbardziej zagrożonych korupcją (Raport BŚ).  

 

2.9.1 Pozytywne elementy ostatnich nowelizacji 

 

U.z.p. obowiązuje od 1995 roku i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. 

Większość nowelizacji szła w dobrym kierunku likwidując luki prawne umożliwiające 

nadużycia. Uściślono wiele pojęć i procedur oraz ograniczono uznaniowość działania 

zamawiającego.  

 Na szczególne uznanie zasługują następujące poprawki:  

- art. 20a u.z.p. - wprowadzający zasadę, że członkami komisji przetargowej mogą być 

wyłącznie pracownicy zamawiającego, a inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji 

jednie w charakterze biegłych (rzeczoznawców). Dotychczas członkami komisji 

przetargowych (lub "obserwatorami" - o niejasnych prawach i obowiązkach) byli 

niejednokrotnie radni, co powodowało, że rada gminy zamiast kontrolować proces udzielania 

zamówień stawała się jego uczestnikiem.   

- art. 27d ust 1 i 2 u.z.p. - wprowadzający zasadę, że do oceny ofert nie mogą być brane 

pod uwagę kryteria dotyczące właściwości dostawcy lub wykonawcy, w szczególności jego 

wiarygodność. Dotychczas ocena wiarygodności służyła często manipulowaniu punktacją 

przetargową, prowadziła do tego, że wygrywały oferty droższe i gorsze, ale "od bardziej 

wiarygodnych dostawców". Ocena wiarygodności firmy została oddzielona od oceny oferty i 

przesunięta na etap wstępnej kwalifikacji (art. 22 u.z.p.).  

- art. 43 ust 1a u.z.p.- wprowadzający zasadę, że oferty otwiera się w dniu, w którym 

upływa termin ich składania, co utrudnia manipulacje w okresie przechowywania ofert,  
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- art. 74a u.z.p. – potwierdzający jawność umów w sprawie zamówień publicznych.  

- art. 79a u.z.p. – przyznanie organizacji dostawców lub wykonawców prawa do 

składania odwołań na działania zamawiającego podjęte przed upływem terminu do składania 

ofert, co powinno urealnić kontrolę jego działań w sytuacji, gdy firmy obawiają się 

stosowania środków odwoławczych, aby nie zostać wpisane na "czarną listę".  

- art. 92a i dalsze u.z.p. - wprowadzenie sądowej kontroli postępowania arbitrażowego. 

Strony postępowania oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mogą złożyć skargę na 

wyrok zespołu arbitrów do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

 

2.9.2 Korupcjogenne elementy ustawy o zamówieniach publicznych  

 

 W ustawie pozostaje jednak nadal wiele słabych punktów. Do najważniejszych z 

punktu widzenia prowadzenia właściwej polityki gospodarczej na poziomie gminy należą:  

- Art. 6 ust 1 pkt 7 u.z.p. - ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie 

przekracza kwoty 3000 EURO. W pierwotnym kształcie ustawy zamówienia te były objęte 

ustawą, z tym że stosowano do nich tryb udzielania zamówienia z wolnej ręki. Obecnie 

udzielanie małych zamówień pozostaje poza wszelką kontrolą ustawową, brak jest nawet 

danych dotyczących ich całkowitej wielkości.  

Brak regulacji stwarza pokusę dzielenia zamówień na części lub wydzielania z nich 

elementów o wartości niższej od 3000 EURO w celu przyznania ich na zasadzie czysto 

uznaniowej. Choć u.z.p. tego zabrania, praktyka taka występuje. Przykładem może być 

wydzielenie zamówienia na projekt modernizacji boiska szkolnego z zadania inwestycyjnego 

polegającego na modernizacji boiska. Innym zjawiskiem jest składanie w ciągu roku wielu 

drobnych zamówień podobnego typu (np. na materiały biurowe), których całkowita roczna 

wartość przekracza 3000 EURO.  

Kwestię zamówień wykonywanych w osobnych częściach miała uregulować poprawka 

zawarta w art. 3a u.z.p., stanowiąca, że należy stosować do nich tryb postępowania właściwy 

dla całkowitej wartości wszystkich części lub całkowitej kwoty rocznych zakupów 

przewidzianej w budżecie. Jednak wejście poprawki  w życie zostało przesunięte z 1 stycznia 

2002 roku na 1 stycznia 2004 roku.  

Uważamy, że - niezależnie od regulacji zawartych w art. 3a u.z.p.- należałoby nałożyć 

na jednostki udzielające zamówień publicznych obowiązek uchwalenia wewnętrznego 

regulaminu udzielania zamówień mniejszych od 3000 EURO. W przypadku gminy ten 
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regulamin powinna uchwalać jej rada. Takie rozwiązanie pozwoliłoby objąć udzielanie 

małych zamówień czytelnymi regułami przy jednoczesnym dostosowaniu tych reguł do 

specyfiki poszczególnych jednostek.  

- Art. 6 ust 2 u.z.p. - wprowadza uproszczoną procedurę przy zamawianiu usług takich 

jak hotelowe, reprezentacyjne, transportowe, prawnicze, w zakresie doradztwa personalnego, 

ochrony, szkolenia, zdrowotnych, socjalnych, kultury, sportu i rekreacji. Do tych zamówień 

nie stosuje się przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń, terminów i wadiów. Zamawiający 

może wedle własnego uznania i bez zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zastąpić 

tryb przetargu nieograniczonego trybem przetargu ograniczonego, dwustopniowego, 

negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę. Oceniając oferty zamawiający 

ma prawo je oceniać biorąc pod uwagę właściwości wykonawcy.  

Niewątpliwie w wielu przypadkach zachodzi potrzeba udzielenia takich zamówień w 

trybie przyśpieszonym lub uproszczonym, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przypadkami 

nagłymi i jednostkowymi (wyjazd lub przyjęcie delegacji, konieczność ochrony 

nieprzewidzianej imprezy). Należy się także zgodzić, że w tego typu przypadkach istotne 

znaczenie dla wyboru oferty może mieć wiarygodność, doświadczenie i umiejętności 

wykonawcy.  

Nasze wątpliwości budzi generalne uproszczenie procedury dla wszystkich okoliczności 

oraz wszystkich wartości zamówienia. (Ponieważ art. 15 u.z.p. wprowadza podobne 

uproszczenia dla wszelkich zamówień mniejszych od 30.000 EURO, więc dotyczy to 

naprawdę zamówień większych od tej kwoty). W tego typu usługach mieszczą się doskonale 

przypadki poważnych zamówień, które można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem 

czasowym (np. stała ochrona budynków, imprezy sportowe i kulturalne dla młodzieży 

wynikające ze szkolnego kalendarza, stała opieka zdrowotna nad pracownikami). Generalne 

uproszczenie trybu stwarza pole do nadużyć.  

Naszym zdaniem powinien zostać utrzymany warunek uzyskiwania akceptacji prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych na zmianę trybu zamówienia, jeżeli jego wartość przekracza 

200.000 EURO, a system uproszczeń dla zamówień przekraczających 30.000 EURO 

powinien nie mieć charakteru generalnego. U.z.p. powinna regulować tego typu zamówienia 

wprowadzając zasady szczególne, określane bliżej przez Radę Ministrów. Ustawowe 

podejście powinno więc być analogiczne do art. 4b u.z.p., odnoszącego się do innego typu 

sytuacji szczególnych (klęski żywiołowej, tajemnicy państwowej, zamówień jednostek 

dyplomatycznych, zamówień dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa).  
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- Art. 26a u.z.p. - zobowiązuje zamawiającego do przechowywania dokumentacji 

przetargowej przez okres 3 lat. Przepis ten jest niespójny z kodeksem karnym, który dla 

karalnej niegospodarności przewiduje okres przedawnienia 10 lat, a dla utrudniania przetargu 

5 lat. Właściwym więc byłoby zobowiązanie do przechowywania dokumentacji przez okres 

10 lat.  

- Art. 26 ust 2 u.z.p. - wprowadza zasadę jawności dokumentacji podstawowych 

czynności zamawiającego (która zastępuje protokół dla zamówień mniejszych od 30.000 

EURO) dla dostawców i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ze 

sformułowania tego przepisu może wynikać ograniczenie jawności zakończonego 

postępowania dla innych zainteresowanych. Naszym zdaniem dokumentacja podstawowych 

czynności powinna być jawna, tak jak protokół stosowany przy większych zamówieniach.  

- Art. 27 pkt 2) u.z.p. - zakazuje zamawiającemu ujawniania informacji związanych z 

przebiegiem badania, oceny i porównywania treści ofert, poza tymi zamieszczonymi w 

protokole. Zakaz ten dotyczy więc informacji o działaniach komisji przetargowej 

(zamawiającego) nie zawartych w protokole. Uważamy, że w sposób niedopuszczalny 

ogranicza on przejrzystość udzielania zamówień i może służyć jako pretekst ograniczenia 

dostępu do informacji publicznych związanych z udzieleniem zamówienia. Tymczasem 

niejednokrotnie dla oceny gospodarności zamawiającego istotny jest właśnie sposób działania 

komisji przetargowej. Ponadto zapis ten drastycznie ogranicza dostęp do informacji w 

przypadkach, gdy sporządzenie protokołu postępowania nie jest obowiązkowe (dla zamówień 

poniżej 30.000 EURO). 

 - Art. 27a ust 1 pkt 1) u.z.p. - zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę sprzeczną 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Sformułowania tego punktu jest 

rygorystyczne, a jednocześnie nieprecyzyjne. W ustawie nie zostało bliżej zdefiniowane, 

jakiego typu niezgodność oferty ze specyfikacją należy uznać za sprzeczność? Umożliwia to 

przygotowanie specyfikacji w sposób celowo nieprecyzyjny i zawarcie w niej kruczków 

formalno-prawnych, z którymi poradzą sobie tylko “zaprzyjaźnieni” oferenci. 

- Podobnie art. 27a ust 1 pkt 5) u.z.p. stanowi, że zamawiający jest zobowiązany 

odrzucić ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Następnie art. 44 ust 2 u.z.p. zabrania 

dokonywania jakichkolwiek zmian w złożonej ofercie, zwłaszcza zmiany ceny. Jednak art. 44 

ust 3 u.z.p. upoważnia zamawiającego do poprawiania w ofercie oczywistych błędów. Brak 

precyzyjnego sformułowania umożliwia manipulacje, polegające na kwalifikowaniu błędów 

jednych oferentów jako sprzeczności ze specyfikacją, a błędów innych oferentów jako 
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oczywistych pomyłek podlegających poprawieniu. W szczególności dotyczy to tak istotnej 

sytuacji, gdy błędne obliczenie końcowej ceny wynika z błędnego podsumowania 

składników.  

Postanowienia powyższych czterech przepisów powinny zostać doprecyzowane, tak 

aby uniemożliwić manipulacje przy ofertach. Na przykład można by dodać w art. 35 u.z.p., 

określającym kształt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymóg precyzyjnego 

określenia w niej wymogów, których niespełnienie spowoduje uznanie oferty za sprzeczną ze 

specyfikacją. Ponadto należałoby wprowadzić reguły poprawiania błędów w obliczaniu ceny, 

aby nie eliminować pełnowartościowych ofert z powodu błędów rachunkowych.  

- Art. 27b ust. 1 pkt 3) u.z.p. - umożliwia unieważnienie postępowania o zamówienie 

publiczne, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć. Punkt ten jest nieprecyzyjny i choć zasadność zapisu tego typu 

nie budzi wątpliwości, to jednak bywa on stosowany do unieważnienia postępowań, których 

wynik nie jest zgodny z korupcyjnymi oczekiwaniami zamawiającego i jego wspólnika.  

Przepis ten należy doprecyzować przez wskazanie okoliczności uzasadniających 

unieważnienie postępowania. Ich lista mogła by być zawarta bądź to w ustawie, bądź w akcie 

wykonawczym do niej lub też obowiązkowo stanowić element SIWZ.  

- Art. 29 ust. 2 u.z.p. - dla zamówień poniżej 30.000 EURO wprowadza obowiązek 

ogłoszenia przetargu nieograniczonego co najmniej na 7 dni przez terminem (dla większych 

zamówień termin ten wynosi 6 lub 3 tygodnie - art. 38 u.z.p.). Do tego terminu nie są 

dostosowane inne terminy:  

• art. 34 ust. 1 u.z.p. - zobowiązuje zamawiającego do przesłania dostawcy 

formularza zawierającego SIWZ w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku, a więc 

formularz może trafić do dostawcy po otwarciu ofert,  

• art. 36 ust. 1 u.z.p. - zamawiający nie musi udzielić wyjaśnień dotyczących SIWZ 

jeżeli zapytanie wpłynęło na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

Jeżeli chodzi o art. 34 ust. 1 u.z.p. to uważamy, że formularz powinien zostać wysłany 

najpóźniej następnego dnia roboczego, a ponadto powinien on być umieszczony na stronie 

internetowej zamawiającego do samodzielnego ściągania przez oferentów.  

Co do ograniczenia z art. 36 ust. 1 u.z.p., to uważamy, że powinno zostać ograniczone 

do dnia otwarcia ofert. Natomiast jeżeli wyjaśnienie udzielone na mniej niż tydzień przed 
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terminem otwarcia ofert zmienia, zdaniem oferentów, sens specyfikacji - to powinno im 

służyć prawo żądania przesunięcia terminu otwarcia ofert w trybie art. 39 ust. 1 u.z.p.  

- Art. 36 ust. 3 u.z.p. - w "szczególnie uzasadnionych" przypadkach zamawiający może 

przed otwarciem ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych 

warunków zamówienia.  

Powinny zostać doprecyzowane "szczególnie uzasadnione przypadki" oraz art. 39 ust 1 

u.z.p. (patrz niżej).  

- Art. 38 ust 3 pkt 2 lit. a u.z.p. - umożliwia skrócenie terminu składania ofert z 6 do 3 

tygodni, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 5 mln EURO (roboty budowlane) lub 

130.000 EURO (usługi i dostawy), a wyznaczenie terminu 6 tygodni uniemożliwiłoby 

wykonanie zamówienia w bieżącym roku budżetowym.  

Punkt ten utrudnia konkurencję przy zamówieniach, których wartość z punktu widzenia 

gminy jest wysoka, a ponadto usprawiedliwia złą organizację pracy w urzędzie gminy. 

Powinien więc zostać zlikwidowany. Przypadki niezależne od organizacji pracy są 

uwzględnione w punktach 2b (możliwość powstania znacznej szkody) i 2c (poprzedni 

przetarg nie zakończył się zawarciem umowy).  

- Art. 39 ust 1 u.z.p. - zobowiązuje zamawiającego do przedłużenia terminu składania 

ofert, aby dostawcy i wykonawcy mogli uwzględnić otrzymane wyjaśnienia albo uzupełnienia 

dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Przepis należałoby skonkretyzować o ile należy przedłużyć termin: na przykład o 

tydzień, gdy zmieniono specyfikację i o minimum 3 dni jeżeli udzielano wyjaśnień w 

ostatnim tygodniu przed otwarciem ofert.  

- Art. 39 ust 2 u.z.p. - zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na wniosek 

dostawcy. Przepis ten jest uznaniowy i umożliwia manipulację. Należy go zlikwidować lub 

wprowadzić jasne kryteria.  

- Art. 44 ust 1 i ust 2 u.z.p. - zamawiający może żądać od dostawców wyjaśnień 

dotyczących treści oferty, ale nie może z nimi oferty negocjować, ani jej zmieniać. W tym 

sformułowaniu przepis umożliwiają manipulację, ponieważ wyjaśnienie może być formą 

uzupełnienia oferty.  

Należałoby doprecyzować czego może, a czego nie może dotyczyć wyjaśnienie.  

- Art. 52 a do art. 52 g u.z.p. - ustalają warunki stosowania przetargu ograniczonego. 

Sprowadzają się one do tego, że zamawiający może zaprosić do udziału w przetargu tylko 

część firm, które wyraziły taką chęć odpowiadając na ogłoszenie o przetargu. Tryb ten może 
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być stosowany gdy spełniony jest przynajmniej jeden z dwóch warunków: wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO lub zamówienie ma specjalistyczny 

charakter.  

Naszym zdaniem motywy ustawodawcy są tu mało zrozumiałe. Ograniczanie przetargu 

zmniejsza konkurencję i pogarsza możliwości wyboru najlepszej oferty dostępnej na rynku. 

Tryb zapraszania firm jest praktycznie uznaniowy, co jest korupcjogenne. Nie ma żadnych 

racji, aby ograniczać liczbę firm biorących udział w małych przetargach. Jeżeli zaś chodzi o 

zamówienia specjalistyczne, wykonywane przez niewielką liczbę podmiotów, to 

zamawiającemu tym bardziej powinno zależeć na tym, aby wszystkie przedstawiły swoje 

oferty.  

Naszym zdaniem ten tryb powinien zostać zlikwidowany. Natomiast do przepisów 

dotyczących przetargu nieograniczonego należy wprowadzić zapis upoważniający 

zamawiającego dodatkowo (tzn. oprócz przewidzianych prawem ogłoszeń) do 

indywidualnego informowania firm o przetargach specjalistycznych.  

- Art. 54 pkt 1 u.z.p. - zezwala na stosowanie przetargu dwustopniowego, jeżeli w 

uprzednio przeprowadzonym przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie zostały 

złożone żadne oferty lub wszystkie zostały odrzucone, a dodatkowo warunki zamówienia nie 

zostaną w istotny sposób zmienione.  

Tymczasem istotą przetargu dwustopniowego jest zmiana (doprecyzowanie) 

zamówienia po pierwszym przetargu. Warunek ten jest więc sprzeczny logicznie. Pozostałe 

cztery przypadki uprawniające do stosowania tego trybu odnoszą się do sytuacji, w których z 

góry nie można przewidzieć ostatecznego kształtu zamówienia - i te nie budzą naszych 

wątpliwości.  

- Art. 64 pkt 5 u.z.p. - zezwala na stosowanie trybu negocjacji z zachowaniem 

konkurencji, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można 

było przewidzieć, a nie wynika to z winy zamawiającego. Tryb ten polega na negocjacji z 

kilkoma dostawcami wybranymi uznaniowo przez zamawiającego.  

Należy doprecyzować ten warunek lub go skasować, ponieważ jest on częstym 

przedmiotem manipulacji. (Przypomnijmy, że np. w ten sposób udzielono zamówienia na 

przygotowanie rządowego programu informacyjnego o Unii Europejskiej, choć ewidentnie 

potrzebę takiego zamówienia można było przewidzieć - planowano je od wielu miesięcy - a 

opóźnienie w realizacji wynikało ewidentnie z winy zamawiającego).  
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- Art. 68 ust. 1 u.z.p. - zezwala na stosowanie trybu zapytania o cenę na dostawy rzeczy 

lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, gdy wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 EURO.  

Tryb ten jest podatny na manipulacje: wg. art. 67 u.z.p. należy zapytać przynajmniej 4 

dostawców, ale ich wybór leży wyłącznie po stronie zamawiającego. Naszym zdaniem 

stosowanie tego uproszczonego trybu powinno być ograniczone niższą kwotą, np. 30.000 

EURO.  

- Art. 71 ust. 1 pkt 3 u.z.p. - zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze 

względu na wyjątkowe sytuację wymagające natychmiastowego wykonania zamówienia 

publicznego – takie sformułowanie wprost zaprasza do manipulacji. Warunki “wyjątkowości” 

i “natychmiastowości” powinny zostać sprecyzowane. Należy się zastanowić, czy w ogóle 

mogą one wychodzić poza przypadki klęski żywiołowej.  

- Art. 71 ust. 1 pkt 5 u.z.p. - zezwala na udzielenie wykonawcy zamówienia 

dodatkowych zamówień nieprzekraczających łącznie 20% wartości zamówienia 

podstawowego w trybie z wolnej ręki.  

Mimo określenia warunków (sytuacja, której nie można było wcześniej przewidzieć; 

zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego) przepis ten 

jest nagminnie wykorzystywany do zwiększania zamówienia w trakcie jego trwania. Warunki 

powinny zostać sprecyzowane, np. w specyfikacji powinno zostać określone czego 

dodatkowe zamówienia mogą dotyczyć.  

- Art. 76 u.z.p. - wprowadza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą pod 

pewnymi określonymi warunkami. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do 

sądu o unieważnienie zmian, jeżeli warunki nie zostały spełnione. Ta kontrola jest jednak 

iluzoryczna, zwłaszcza, że zamawiający nie ma obowiązku informowania nikogo o zmianach 

dokonanych w umowie.  

Przepis należałoby uzupełnić o nakaz poinformowania o zmianach oferentów biorących 

udział w postępowaniu oraz organu kontrolnego (w wypadku gminy - np. właściwej komisji 

rady gminy). Oferenci oraz organ kontrolny mogliby występować do Prezesa UZP, któremu 

należałoby przyznać prawo unieważnienia zmian. Ewentualny spór zamawiającego z 

Prezesem rozstrzygałby sąd.   

- Art. 84 ust. 4 u.z.p. - brak rozpatrzenia w przewidzianym terminie protestu złożonego 

przez oferenta uważa się za jego oddalenie przez zamawiającego. Oznacza to możliwość 

oddalenia protestu bez podania uzasadnienia. Przepis ten powinien być uchylony.   
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2.9.3 Niezbędne uzupełnienia w prawie zamówień publicznych 

 

Ustawę należałoby też uzupełnić o nowe rozwiązania: 

 

a) licytacje oferentów 

W praktyce zamówień publicznych na szczeblu lokalnym, zwłaszcza w przypadku 

usług oraz niestandardowych robót budowlanych i dostaw, ceny ofertowe przekraczają często 

ceny rynkowe. W wielu wypadkach można by je znacznie obniżyć bez szkody dla jakości 

wykonania zamówienia. Opisywane są liczne przypadki, w których zwycięzca postępowania 

przetargowego zleca jego wykonanie podwykonawcom za znacznie (nawet dwukrotnie) 

niższą cenę. 

Niestety ustawa uniemożliwia efektywną konkurencję cenową między oferentami. Art. 

44 ust 2 u.z.p. zabrania zmian ceny w ofercie w przypadku przetargu nieograniczonego, art. 

52g u.z.p. w przypadku przetargu ograniczonego, art. 61 u.z.p. w przypadku ofert 

ostatecznych w przetargu dwustopniowym, Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji nie 

obejmuje negocjacji cen (art. 61 u.z.p.), a w trybie zapytania o cenę negocjacje w sprawie 

ceny są zabronione (art. 69 ust. 1 u.z.p.). Rokowania w sprawie ceny są możliwe tylko w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, ale ponieważ są one prowadzone tylko z jednym 

wykonawcą, więc nie spełniają warunku konkurencji.  

Uważamy, że wprowadzenie do systemu zamówień publicznych możliwości 

licytowania cen między oferentami dałoby w wielu przypadkach wymierne korzyści 

finansowe dla zamawiającego oraz znacznie ograniczyłoby pole do manipulacji i korupcji, 

bez szkody dla jakości wykonania zamówienia. Uważamy, że możliwość licytacji ceny 

ostatecznej powinna zostać wprowadzona w przypadku zamówień, w których podstawowym 

kryterium oceny oferty jest jej cena. Obowiązek licytacji ceny między oferentami powinien 

zostać wprowadzony w trybie zapytania o cenę, jeżeli zamówienie dotyczy rzeczy lub usług 

powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. 

 

b) samodzielne zgłaszanie się oferentów w trybach uproszczonych 

W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zgodnie z art. 65 ust. 1 u.z.p., 

zamawiający jest zobowiązany negocjować z przynajmniej trzema oferentami (przy 

zamówieniach specjalistycznych - przynajmniej z dwoma). W trybie zapytania o cenę, 
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zgodnie z art. 67 u.z.p., należy je skierować przynajmniej do czterech dostawców. W obu 

przypadkach inicjatywa leży wyłącznie po stronie zamawiającego, który dokonuje wyboru 

oferentów w sposób całkowicie uznaniowy. Naszym zdaniem należy w obu trybach 

wprowadzić: 

- obowiązek zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu,  

- możliwość samodzielnego zgłaszania się oferentów do zamawiającego,  

- obowiązek włączenia ich do procesu udzielania zamówienia na warunkach 

analogicznych, jak dostawcy wytypowani przez zamawiającego.  

 

c) jawność postępowania 

Należałoby wprowadzić zasadę, że całe postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego – a nie tylko jego elementy – jest jawne. Jawne, po otwarciu, powinny być także 

oferty. Oferenci powinni z góry zastrzegać, które składane przez nich dokumenty uznają za 

tajemnicę przedsiębiorcy, tak aby konieczność ich ochrony nie była pretekstem do utajniania 

całych ofert.  

Ponadto zwracamy uwagę, że Rada Ministrów nie skorzystała z uprawnienia 

wynikającego z art. 27 d ust. 5 u.z.p. i nie określiła sposobu ustalania i stosowania kryteriów 

oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych. Mądre rozporządzenie byłoby przydatne.  

 
3. Postępowanie przed organami administracji 
 

Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) normuje postępowanie przed organami 

władzy w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Ponadto reguluje 

postępowanie w sprawach skarg i wniosków oraz wydawania zaświadczeń.  

 Przepisy kodeksu na ogół dość dobrze zabezpieczają prawa stron postępowania 

administracyjnego. Przynajmniej teoretycznie. Niestety w kodeksie brakuje ciągle pewnych 

rozwiązań antykorupcyjnych, które zabezpieczałyby prawa stron praktycznie, a mianowicie 

wymuszały na urzędnikach stosowanie ducha i litery prawa. Brak sankcji powoduje, że 

nieuczciwi urzędnicy są w stanie bezkarnie ignorować lub obchodzić przepisy ze szkodą dla 

obywateli.  

 

3.1. Zasady ogólne  
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 Przykładem mogą być ogólne zasady postępowania administracyjnego wyrażone w 

artykułach od 5 do 16 Kpa. Zasady te przewidują m. in.: 

• działanie na podstawie przepisów prawa (art. 6 Kpa), 

• stanie na straży praworządności (art. 7 Kpa), 

• konieczność dokładnego wyjaśniania stanu faktycznego (art. 7 Kpa), 

• pogłębianie świadomości i kultury prawnej obywateli oraz ich zaufania do organów 

Państwa (art. 8 Kpa), 

• czuwanie aby strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa (art. 9 Kpa), 

• zapewnianie stronom czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 Kpa), 

• wnikliwe i szybkie działanie (art. 12 Kpa).  

 Lektura orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) prowadzi do wniosku, 

że niektóre urzędy nie traktują tych przepisów – ze względu na swoją małą konkretność - jako 

obowiązujących. NSA często uchyla decyzje właśnie z powodu ich łamania. Urzędnicy 

niejednokrotnie wykorzystują nieznajomość prawa przez obywateli, a do rzadkości należą 

przypadki, w których “pogłębiają ich kulturę prawną”.  

 Rozwiązanie, które można by tu zastosować podsuwa ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). Tak jak pokrzywdzony 

otrzymuje pisemną informację na temat swoich praw w postępowaniu karnym, tak i strona 

powinna otrzymywać pisemną informację o swoich prawach w postępowaniu 

administracyjnym. Ponadto – w zależności od tego, czego dotyczy postępowanie – strona 

powinna otrzymywać pisemną informację na temat przepisów prawnych regulujących 

rozpatrzenie danej sprawy. Za opracowanie standartowych informacji na ten temat powinni 

być odpowiedzialni właściwi ministrowie.  

 

3.2. Wyłączanie pracownika lub organu 
 

 Art. 24 § 1 i § 2 Kpa – wymienia sytuacje, w których pracownik organu podlega 

wyłączeniu od udziału w postępowaniu z mocy prawa.  

Ponadto art. 24 § 3 Kpa zobowiązuje przełożonego do wyłączenia pracownika (na jego 

żądanie, na żądanie strony lub z urzędu), jeżeli “zostanie uprawdopodobnione istnienie 

innych okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika”. 

Pozytywne jest, że te inne okoliczności wystarczy uprawdopodobnić, a nie udowodnić. 

Jednak o zachodzeniu prawdopodobieństwa przełożony decyduje swobodnie, co może być 
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polem do nadużyć. Kpa nie przewiduje trybu odwoławczego w przypadku odmowy 

wyłączenia pracownika.  

Ponadto strona nie zawsze orientuje się jacy pracownicy biorą udział w załatwianiu jej 

sprawy.  

Przepis ten powinien być więc uzupełniony o: 

• obowiązek powiadamiania stron o pracownikach biorących udział w postępowaniu (na 

przykład przy składaniu wniosku lub w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, a 

także w decyzji kończącej postępowanie)  

• obowiązek wyłączania pracownika na umotywowane żądanie strony lub pracownika 

(powinni oni przedstawić swoje motywy, jednak przełożony nie ma prawa ich oceniania),  

• obowiązek składania przez pracowników oświadczeń, że nie zachodzą przesłanki 

wyłączenia ich z postępowania lub oświadczeń o swoich służbowych i pozasłużbowych 

relacjach ze stronami postępowania i ich najbliższymi.  

Art. 25 Kpa – określa okoliczności, w których wyłączeniu podlega organ. Są one bardzo 

wąskie, a mianowicie jeżeli sprawa dotyczy interesów majątkowych kierownika organu lub 

jego bliskich albo kierownika w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub jego bliskich.  

 Przepis ten nie uwzględnia okoliczności, w których strona postępowania nie może 

liczyć na bezstronność organu, np. ze względu na konflikt z jego kierownikiem albo na spór 

toczony z organem.  

 Przepis ten powinien zostać uzupełniony o rozwiązanie znane z procedury karnej. 

Strona postępowania powinna mieć prawo zwrócić się do organu wyższego stopnia o 

wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy, jeżeli zachodzą okoliczności mogące 

wywołać wątpliwości co do bezstronności organu właściwego dla rozpatrzenia sprawy.  

 

3.3 Nieterminowość postępowania  
 

Najważniejszym praktycznym problemem postępowań administracyjnych jest ich 

nieterminowość. Biurokratyczne i przewlekłe załatwianie spraw jest bezkarne i zazwyczaj 

stanowi formę korupcyjnego nacisku na petentów. Łapówka ma służyć przyśpieszeniu 

załatwienia sprawy. Przepisy Kpa nie zapobiegają tej patologii.   

Art. 12 Kpa - stanowi, że organy administracji publicznej powinny działać wnikliwie i 

szybko, a sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane 
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niezwłocznie. Podobnie stanowi art. 35 § 1 i § 2 Kpa. Niestety przepisy te nie precyzują bliżej 

określenia “niezwłocznie”.  

Konkretne terminy pojawiają się dopiero w art. 35 § 3 Kpa. Sprawa wymagająca 

postępowania wyjaśniającego powinna być załatwiona w ciągu miesiąca, sprawa szczególnie 

skomplikowana w ciągu 2 miesięcy, a sprawy w postępowaniu odwoławczym w ciągu 

miesiąca. Praktycznie urzędnicy uważają, że obowiązują ich te – konkretne – terminy, 

ponieważ są zawsze w stanie uzasadnić, że zwłoka w “niezwłocznym” załatwieniu sprawy 

była nieunikniona.  

Praktyczne byłoby zastąpienie deklaratywnych określeń “niezwłocznie” lub “bez 

zbędnej zwłoki” konkretnymi terminami, np. “nie później, niż w ciągu 7 dni”. Konkretne 

terminy jest bowiem łatwiej egzekwować niż deklaratywne.  

Art. 36 § 1 Kpa - zobowiązuje organ do zawiadomienia strony o niezałatwieniu sprawy 

w terminie. Organ musi podać przyczyny tego stanu rzeczy (niezależnie, czy leżą one po 

stronie organu, czy są od niego niezależne) oraz wskazać nowy termin załatwienia sprawy. 

Ten nowy termin staje się obowiązujący dla dalszego postępowania.  

Ponieważ kodeks nie nakłada na organ żadnych ograniczeń w tym względzie, to 

praktycznie termin załatwienia sprawy wyznacza nie prawo, ale organ sprawę załatwiający. 

Organ może dowolnie, w majestacie prawa, ten termin przedłużać. Ponadto art. 37 § 1 Kpa 

nie daje prawa składania zażalenia na tak arbitralnie wyznaczony termin.  

Art. 37 § 1 Kpa – daje prawo złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie 

określonym w art. 35 Kpa (czyli kodeksowo) lub w myśl art. 36 Kpa (czyli terminie 

wyznaczonym przez organ). Zażalenie rozpatruje organ administracji wyższego stopnia. Art. 

37 § 2 Kpa określa konsekwencje uznania zażalenia za uzasadnione. Są nimi: wyznaczenie 

nowego terminu załatwienia sprawy, zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób 

winnych opóźnienia, a w razie potrzeby podjęcie środków zapobiegawczych.  

Powyższe konsekwencje są wyjątkowo łagodne i mało skuteczne. Co więcej ich 

wypełnienie zależy całkowicie od dobrej woli kontrolowanego organu. Nowy termin 

załatwienia sprawy może być po raz kolejny przekroczony, a reakcją na to może być następne 

zażalenie i wyznaczenie następnego terminu. Zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie 

osób winnych – choć nie jest pozostawione uznaniu organu odwoławczego – jest dość rzadko 

stosowane, a poza tym znowu jest rozpatrywane przez winnego zaniedbań. Procedura ta 

zamiast kontroli prowadzi do patologicznej samokontroli. Charakterystyczny jest brak 
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jakichkolwiek środków dyscyplinujących organ niższego stopnia, typu nałożenie kary, bądź 

zmuszających go do rozpatrzenia sprawy.   

Niewiele skuteczniejsza jest droga sądowa. Art. 17 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o 

Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) daje możliwość 

złożenia skargi na bezczynność organu do NSA. Jeżeli sąd uzna skargę za zasadną 

zobowiązuje organ do wydania decyzji, zazwyczaj wyznaczając na to określony termin. Nie 

może jednak ukarać organu za bezczynność. Dopiero jeżeli termin wyznaczony przez sąd nie 

jest dotrzymany, a strona wezwie organ do wykonania orzeczenia sądu i organ go nadal nie 

wykona, stronie przysługuje skarga na niewykonanie orzeczenia. Dopiero w tym wypadku 

NSA może wymierzyć organowi grzywnę oraz orzec o istnieniu lub nieistnieniu prawa lub 

obowiązku (art. 31 ustawy o NSA).  

 Art. 38 Kpa – stanowi co prawda, że pracownik organu administracji winny 

niezałatwienia sprawy w terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub 

dyscyplinarnej, ale przepis ten iluzoryczny, ponieważ jego egzekwowanie zależy od dobrej 

woli organu, a nierzadko od samego winnego.  

Reguły nadzoru nad terminowym załatwianiem spraw powinny zostać oparte na 

następujących zasadach:  

• organ administracji uznając za zasadne zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie 

powinien wymierzać winnemu organowi karę, 

• kara powinna być proporcjonalna do przekroczenia terminu, np. – wzorem prawa 

budowlanego – wynosić 500 zł za każdy dzień zwłoki, jej wysokość powinna być 

ustalona w Kpa lub ustawach szczególnych, 

• ponadto organ administracji rozpatrujący zażalenie powinien mieć prawo zastępczego 

rozstrzygnięcia sprawy, co nie powinno budzić trudności przynajmniej w sprawach nie 

wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,  

• NSA uznając skargę na bezczynność organu za uzasadnioną powinien mieć możliwość 

wymierzenia grzywny już w pierwszym orzeczeniu, grzywna mogłaby zostać nałożona na 

organ lub na konkretnych urzędników,  

• ponadto, także za pierwszym razem, NSA powinien mieć prawo orzeczenia o istnieniu lub 

nieistnieniu prawa lub obowiązku   

• kara lub grzywna nałożona na organ powinna być następnie dochodzona od urzędników 

winnych zaniedbań, w przeciwnym razie z mocy prawa powinna być potrącana z 

wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję organu,  
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• rejestry wpływających wniosków, stanu ich rozpatrywania i spraw załatwionych powinny 

być publiczne, w szczególności publikowane w biuletynie informacji publicznej. 

 

3.4. Skargi i wnioski 
 

Prawo składania petycji, skarg i wniosków jest gwarantowane przez Konstytucję RP. 

Kpa reguluje dość obszernie zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pomija 

zasady postępowania z petycjami. 

W okresie komunistycznym możliwość składania skarg i wniosków miała być  

mechanizmem wpływania na działania urzędów państwowych i quasi-państwowych (oficjalne 

organizacje społeczne) mającym zastępować mechanizmy demokratyczne.  

Co ciekawe mechanizm ten pozostaje nadal użyteczny w warunkach demokracji, 

zwłaszcza w tych obszarach, gdzie zawodzą procedury kontroli wewnętrznej i nadzoru 

zewnętrznego. Antykorupcyjne znaczenie tego mechanizmu wynika z faktu, że skargę i 

wniosek może złożyć każdy (a więc nie tylko strona postępowania), a złożyć ją może nie 

tylko w interesie własnym czy cudzym, ale także w interesie publicznym (art. 221 § 1 i § 3 

Kpa). Sprawnie działający system rozpatrywania skarg i wniosków może być istotnym 

mechanizmem bezpośredniego wpływania obywateli na praworządność działania organów 

władzy.  

Niestety przez dziesięciolecia wiele urzędów – zwłaszcza tych mających problemy z 

praworządnym działaniem – wypracowało metody obchodzenia reguł Kpa. Głównym 

problemem pozostaje to, że – mimo formalnych zakazów – odpowiedź na skargę często 

przygotowują osoby, których działalności skarga dotyczy.  

Wiele przepisów nie spełnia swej funkcji w praktyce.  

Art. 223 § 2 Kpa - przewiduje odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną 

pracowników winnych niewłaściwego lub nieterminowego załatwiania skarg i wniosków. 

Wyciągnięcie odpowiedzialności leży jednak w swobodnej ocenie organu, którego dotyczyła 

skarga.  

Kary na pracowników tego organu powinien nakładać organ wyższego stopnia 

rozpatrujący zażalenie na niezałatwienie skargi w terminie lub na niewłaściwe jej załatwienie.  

Art. 226 Kpa - nakłada na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia 

regulującego organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Obecnie 

obowiązujące rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 
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wniosków pochodzi z roku 2002 i zawiera 14 paragrafów6. Zastąpiło Uchwałę Rady 

Ministrów z roku 1980 (zwaną dalej Uchwałą)7, która zawierała 36 paragrafów.  

Rozporządzenie jest prostsze, ale niestety usunięto z niego kilka istotnych uregulowań, 

dotyczących tego, że:  

• skarga niewłaściwie skierowana nie może być skierowana do organu, którego dotyczy (§ 

3 pkt. 3 Uchwały) – obecnie brak takiej regulacji,  

• skarżący może sobie zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska (§ 6 pkt. 1 Uchwały) – 

obecnie brak takiej regulacji,  

• organy są zobowiązane wykorzystywać materiały zawarte w skargach i wnioskach m. in. 

do likwidacji przyczyn skarg i do usprawniania swojej działalności (§ 7 Uchwały) – 

obecnie brak takiej regulacji, 

• załatwienie skargi lub wniosku polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu 

innych stosownych środków, usunięciu stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości 

przyczyn ich powstawania (§ 15 pkt. 2 Uchwały). Takie sformułowanie zobowiązywało 

rozpatrującego skargę, w przypadku uznania jej zasadności, do podjęcia odpowiednich 

czynności i dawało mu do tego instrumenty. W obecnie obowiązującym Rozporządzeniu 

organ rozpatrujący skargę może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki i to “na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach” (§ 12 Rozporządzenia). A więc, nawet 

uznawszy skargę za zasadną, żadnych czynności podejmować nie musi, a jeżeli zechce je 

podjąć to musi szukać dodatkowej podstawy prawnej w odrębnych przepisach.  

• niezbędne dla rozpatrzenia sprawy materiały zbiera organ właściwy do jej załatwienia (a 

więc nie żaden inny, w szczególności nie ten, którego skarga dotyczy), a inne organy są 

zobowiązane udzielić mu odpowiedzi i przekazać materiały (a więc w szczególności ten 

którego skarga dotyczy - § 17 Uchwały). Przepis ten był kolejnym elementem 

zabezpieczającym przed rozpatrywaniem skargi przez osobę, na którą została złożona. W 

obecnie obowiązującym Rozporządzeniu organ właściwy do rozpatrzenia skargi może się 

zwrócić o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień, ale brak przepisu 

zobowiązującego inny organ do udzielenia odpowiedzi (§ 9 Rozporządzenia).   

• skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do załatwienia tej osobie (§ 

20 pkt 2 Uchwały) – obecnie brak takiej regulacji, 

                                                 
6 Dz. U. nr 5, poz. 46. 
7 Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (M.P. Nr 29, poz. 162 ze zm.) 
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• skarga i wniosek nie wymagający postępowania wyjaśniającego powinien być załatwiony 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (§ 22 pkt 1 Uchwały), co było godnym 

pochwały sprecyzowaniem terminu. W obecnym rozporządzeniu brak analogicznego 

przepisu.  

Z obecnego rozporządzenia wypadł także rozdział poświęcony nadzorowi i kontroli nad 

załatwianiem skarg i wniosków. Wynikało to może z dosłownego wypełnienia ustawy, która 

mówi o rozporządzeniu dotyczącym tylko przyjmowania i załatwiania. Przepis ustawy 

powinien zostać uzupełniony o organizację nadzoru.  

Art. 229 Kpa - określa organy właściwe do rozpatrywania skarg na inne organy. Nie 

zawsze są to organy wyższego stopnia. W szczególności skargi na organy wykonawcze 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich zadań własnych rozpatrują właściwe rady 

tych jednostek. Wiąże się to z dwoma problemami:  

• radni nie są pracownikami, a więc nie dotyczy ich odpowiedzialność dyscyplinarna za 

nieterminowe lub niewłaściwe załatwianie skarg i wniosków, a przepisy nie przewiduje 

odpowiedzialności innego rodzaju,  

• rada obraduje na sesjach, a jej komisje na posiedzeniach co z przyczyn naturalnych 

wydłuża czas rozpatrywania skarg i wniosków czyniąc termin miesięczny praktycznie 

niewykonalnym.  

Przepisy Kpa lub właściwych ustaw samorządowych powinny zostać uzupełnione o: 

• możliwość finansowego karania radnych, kary byłyby ściągane z należnych im diet,  

• możliwość upoważnienia komisji rady (np. w statucie jednostki samorządowej) do 

rozpatrywania skarg w imieniu rady.  

Ponadto do tego artykułu powinny zostać dodane następujące przepisy o właściwości: 

• właściwym do rozpatrzenia skargi na pracownika jest kierownik danej jednostki (wynika 

to pośrednio z art. 232 § 2 Kpa), 

• właściwym do rozpatrzenia skargi na Prezesa Rady Ministrów jest Sejm lub Senat. 

Art. 259 Kpa - zobowiązuje właściwe organy do okresowych kontroli przyjmowania i 

załatwiania skarg i wniosków przez organy podległe ich nadzorowi. Nie ustanawia jednak 

żadnych sankcji za niewywiązywanie się z tego obowiązku.  

Oprócz wyżej wymienionych propozycji przepisy Kpa dotyczące skarg i wniosków 

powinny zostać uzupełnione o następujące rozwiązania:  

1. określenie na czym polega załatwienie skargi uzasadnionej, w szczególności przez 

przyznanie organowi rozpatrującemu skargę prawa i obowiązku do wydawania 
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stosownych poleceń, a ponadto do wymierzenia kary, jeżeli polecenia nie zostały 

wykonane,  

2. przeniesienie z Rozporządzenia (§ 3 pkt 1) do Kpa obowiązku powołania 

wyodrębnionych komórek (lub pracowników) zajmujących się skargami i wnioskami, w 

szczególności mogą to być komórki zajmujące się kontrolą wewnętrzną lub nadzorem 

organów niższego szczebla,   

3. nałożenia na te lub inne wyspecjalizowane komórki obowiązku rozpatrywania skarg przez 

skontrolowanie danej sprawy, aby projekt odpowiedzi nie powstawał jedynie na podstwie 

wyjaśnień osoby, której skarga dotyczy.   

 

 

3.5. Inne przepisy postępowania administracyjnego 
 

Art. 44 Kpa – przewiduje, że pismo urzędowe, którego nie można było dostarczyć 

adresatowi i które zostało złożone w placówce pocztowej, a którego odbiorca nie podejmie - 

uważa się za doręczone po upływie 7 dni.  

Termin ten, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest zbyt krótki i może ograniczać prawa 

strony, która nie ma zamiaru przeciągać postępowania ale np. wyjechała na urlop.  

Art. 49 Kpa – dopuszcza zawiadamianie stron w formie obwieszczeń lub w inny 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W 

skrajnych przypadkach praktyczna realizacja tego przepisu może przybierać formę 

pojedynczego ogłoszenia zamieszczanego na nierzucającej się w oczy tablicy w urzędzie.  

Ta alternatywna forma powinna więc zostać doprecyzowana, np. przez obowiązek 

wywieszenia obwieszczenia na wszystkich nieruchomościach wielorodzinnych, placówkach 

handlowych i urzędowych. Ponadto obwieszczenie powinno się znaleźć na stronie 

internetowej organu administracji.  

Art. 73 Kpa – umożliwia stronie przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i 

odpisów oraz żądanie wydania uwierzytelnionych odpisów. 

Należy ten przepis uzupełnić o możliwość uzyskania kopii dokumentów, w tym kopii 

uwierzytelnionych. 

Art. 74 Kpa – uchyla stosowanie przepisu art. 73 Kpa do akt objętych tajemnicą 

państwową, a także do innych akt “wyłączonych ze względu na ważny interes państwowy”.  
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Ustawa o ochronie informacji niejawnych reguluje szczegółowo zasady klasyfikowania 

informacji niejawnych i dostępu do nich. Klasyfikując akta sprawy organ musi działać na jej 

podstawie. Nie ma podstaw prawnych do utajniania innych dokumentów. Uprawnienie do 

wyłączania akt ze względu na ważny interes państwowy inny, niż przewidziany ustawą, daje 

jedynie pole do manipulacji.  

 Art. 111 Kpa – uprawnia stronę do żądania uzupełnienia decyzji w kwestii 

rozstrzygnięcia, prawa do odwołania, skargi lub powództwa sądowego lub pouczenia w tych 

kwestiach.  

 Przepis ten powinien uprawniać stronę do żądania uzupełnienie decyzji o każdy 

brakujący w niej element, przewidziany w art. 107 § 1 i § 2 Kpa.  

 Art. 138 § 2 Kpa – organ odwoławczy może uchylić decyzję i przekazać ją do 

ponownego rozpatrzenia, wskazując jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy 

ponownym rozpatrywaniu sprawy.  

 W wypadu ponownego odwołania organ odwoławczy powinien mieć możliwość 

nałożenia kary na organ pierwszej instancji, jeżeli ten zignorował te wskazówki, co niestety 

często ma miejsce. Podobne uprawnienie powinien mieć sąd administracyjny, którego 

wskazówki zignorowano przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.  

 Art. 145 § 2 Kpa – jak również kilka innych przepisów przewiduje szczególny tryb 

postępowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo 

poważnej szkody dla interesu społecznego.  

 Te przepisy powinny zostać uzupełnione o przypadek poważnej szkody dla interesu 

prywatnego. 

 Art. 145 a § 2 Kpa – wznowienia postępowania można żądać w terminie miesiąca od 

uchylenia aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny.  

 Termin ten powinien zostać wydłużony do 6 miesięcy. 
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Wykaz używanych skrótów 
Dz.U. – Dziennik Ustaw 
Kc – ustawa Kodeks cywilny; 
Kk – ustawa Kodeks karny; 
Kpa – ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; 
M.P. – Monitor Polski 
Nr – numer 
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 
Uchwała - Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
u.f.b.m. – ustawa o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego; 
u.g.k. – ustawa o gospodarce komunalnej 
u.g.n. – ustawa o gospodarce nieruchomościami; 
u.ochr.lok. – ustawa o ochronie praw lokatorów; 
u.o.z.s.g. – ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw; 
u.p.b. – ustawa Prawo budowlane; 
u.p.g. – ustawa o utrzymaniu porządku I czystości w gminie; 
u.p.o.l. – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
u.prac.sam. – ustawa o pracownikach samorządowych; 
u.p.z.p. – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
u.s.g. – ustawa o samorządzie gminnym; 
ustawa antykorupcyjna – ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne; 
u.wł.lok. – ustawa o własności lokatorów; 
u.z.b.p. – ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu; 
u.z.p. – ustawa o zamówieniach publicznych; 
p.o.ś. – ustawa Prawo ochrony środowiska 
poz. – pozycja 
r.g.n. - rozporządzenie rady ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub własność gminy; 
rozporządzenie - rozporządzenie rady ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i 
rozpatrywania skarg i wniosków 
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