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Od Redakcji
Istot¹ administracji publicznej dzia³aj¹cej w okreœlonym pañstwie jest realizacja zadañ publicznych, polegaj¹ca na zaspokajaniu indywidualnych i zbiorowych
potrzeb, w szczególnoœci przez dostarczanie spo³eczeñstwu okreœlonych, materialnych i niematerialnych dóbr. Zasadniczo zadania publiczne s¹ wykonywane
przez podmioty nale¿¹ce do struktury organizacyjnej aparatu administracyjnego.
Aspekt podmiotowy i formy realizacji tych zadañ stanowi¹ jednak kwestie wtórne, pochodne do – miêdzy innymi – charakteru realizowanych zadañ oraz innych
istniej¹cych w danym okresie uwarunkowañ. Podmioty spoza administracji publicznej równie¿ mog¹ wykonywaæ zadania publiczne, w wielu przypadkach co
najmniej równie sprawnie (czyli przede wszystkim szybko, efektywnie i ekonomicznie), jak podmioty dzia³aj¹ce w strukturze administracji.
Administracja publiczna, zw³aszcza jej struktura organizacyjna i funkcjonalna, czy katalog zadañ przez ni¹ wykonywanych, podlegaj¹ ci¹g³ym przemianom. Zmiennoœæ administracji, jej nieodzowne znamiê, jest zjawiskiem nieuniknionym w procesie historycznym. Niniejsza prawid³owoœæ sk³oni³a J. Bocia do
nastêpuj¹cej refleksji: „zmieniaj¹ siê cele administracji, jej zadania, cele polityczne, formy i metody dzia³ania, struktury organizacyjne, zasiêg regulacji prawnej,
ludzie, a nawet nazwy”. Cytowany autor jednoczeœnie trafnie podsumowuje, ¿e
„nie ma tu nic trwalszego od niej samej”.
Obecnie jednym z wa¿nych czynników kszta³tuj¹cych administracjê publiczn¹, ulegaj¹c¹ wp³ywom ró¿norodnych zjawisk, procesów i tendencji, jest
udzia³ podmiotów spoza systemu administracji w realizacji zadañ publicznych.
Wskazane zjawisko oddzia³uje w sposób istotny na prawo administracyjne, odnosz¹c siê zarówno do norm prawa ustrojowego administracji publicznej, jak i do
norm administracyjnego prawa materialnego oraz procesowego.
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Publikacja, któr¹ przedstawiamy Szanownym Czytelnikom, jest poœwiêcona
poszczególnym aspektom zjawiska udzia³u podmiotów spoza administracji w realizacji zadañ publicznych.
Niniejszy numer „Przegl¹du Naukowego Disputatio” dedykujemy Panu
Profesorowi Eugeniuszowi Bojanowskiemu z okazji siedemdziesi¹tych urodzin
oraz czterdziestopiêciolecia dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej.
Redaktorzy Numeru:
Jakub H. Szlachetko
Micha³ Mi³osz
Marcin Brzeski
Adam Bochentyn
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Wywiad z Wojciechem Szczurkiem
O kondycji sektora samorz¹dowego

Tomasz Soko³ów: Zacznijmy od Pana Prezydenta. Pana ojciec i brat poœwiêcili
siê pracy naukowej, Pan wczeœniej pracowa³ jako sêdzia. Co jest tak kusz¹cego
w polityce, ¿e zostawi³a w pokonanym polu dydaktykê i karierê w s¹dzie?
Moje ¿yciowe wybory czêsto wynika³y ze specyfiki czasów, w których przysz³o
mi ¿yæ. Nale¿ê do pokolenia, które swoje zainteresowanie polityk¹ budowa³o
w zupe³nie innej ni¿ obecna rzeczywistoœci – stan wojenny zasta³ nas w klasie maturalnej. Byliœmy „spolitykowani” w sposób naturalny. Wszelkie dzia³ania, dotycz¹ce sfery budowania wolnoœci, by³y przecie¿ wtedy polityk¹. Jeszcze przed
studiami zacz¹³em dotykaæ aktywnoœci o charakterze politycznym, wszak dotyczy³o to chocia¿by harcerstwa.
TS: A praca sêdziego i s¹d – to wszystko trochê przez przypadek?
S¹d by³ konsekwencj¹ œwiadomego wyboru. Po ukoñczeniu studiów by³em
g³êboko przekonany, ¿e kolejnym etapem edukacji powinna byæ aplikacja. Wiele
lat spêdzonych na pracy w s¹dzie prze¿y³em w przekonaniu, ¿e to jest moje miejsce na ziemi. Zawód sêdziego to fantastyczna praca, zw³aszcza dla m³odego
cz³owieka. Nie brakuje w niej emocji i czynnika zmuszaj¹cego do sta³ego rozwoju.
To daje spe³nienie.
TS: Co pan uwa¿a za najwiêkszy sukces swojej prezydentury?
Niew¹tpliwie uda³o nam siê w Gdyni sprostaæ wyzwaniom czasu transformacji.
Uniknêliœmy t¹pniêcia gospodarczego, wzrostu bezrobocia, co wiêcej – odbudowaliœmy potencja³ i aktywnoœæ ludzi. W ostatnich latach zdo³ano te¿ wskrzesiæ
siln¹ tradycjê gospodarcz¹ miasta. To wszystko sprawia, ¿e Gdynia jest dziœ miastem wysokiej jakoœci ¿ycia, co potwierdzaj¹ chocia¿by wyniki badañ prowadzonych przez prof. Czapiñskiego. Co najbardziej istotne - poziom rozwoju gospodarczego pozwala spokojnie myœleæ o przysz³oœci.
Z drugiej strony bardzo ¿a³ujê, ¿e w Polsce nie uda³o siê zatrzymaæ potencja³u, jakim jest gospodarka morska. Jest to gigantyczny problem, grzech wszystkich formacji politycznych, które by³y u w³adzy przez ostatnie 22 lata.
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Karol Wa¿ny: Co jest podstawow¹ przeszkod¹ w rozwoju wspólnot samorz¹dowych w kraju? Nawi¹¿ê tu do wypowiedzi prezydenta Wroc³awia Rafa³a
Dutkiewicza, który widzi j¹ w doraŸnoœci w dzia³aniu. Gdzie Pan upatruje trudnoœci?
Od lat obserwujê Polskê samorz¹dow¹. Pierwsze lata poœwiêcone by³y budowaniu podstaw, powszechne by³o przekonanie, ¿e w³adza samorz¹dowa jest niezwykle wa¿nym ogniwem w³adzy publicznej. W ostatnich latach odchodzimy od
tego, czego wyrazem jest brak dialogu w³adz pañstwowych z samorz¹dowcami,
brak partnerstwa przy rozwi¹zywaniu problemów, które maj¹ byæ realizowane
na poziomie lokalnym. Pamiêtam, ¿e kiedyœ przy wdra¿aniu nowych instytucji
prawnych praktykowano tzw. pilota¿. Sprawdzano konsekwencje, weryfikowano praktyczne funkcjonowanie. Te, które siê sprawdzi³y – wesz³y w ¿ycie, które
nie – by³y eliminowane. Dziœ brakuje takich rozwi¹zañ. Klasa polityczna nie
traktuje samorz¹du jak partnera. Swoista norm¹ sta³o siê przerzucanie na samorz¹d wbrew konstytucyjnym zapisom coraz wiêkszych obowi¹zków bez adekwatnych œrodków na ich realizacjê.
TS: Na polskiej mapie samorz¹du wyraŸnie widaæ jasne i ciemne punkty. Znaj¹c
wszelkie statystyki i wiod¹c¹ rolê Gdyni w najró¿niejszych rankingach, nale¿y
zadaæ pytanie: w czym tkwi tajemnica sukcesu tego miasta? W czym Gdynia jest
lepsza od reszty kraju?
Nie jest lepsza, jest inna. Myœlê, ¿e szczêœciem Gdyni jest to, ¿e nale¿y do takiego
samorz¹du samorz¹dów, z których ka¿dy posiada inny, ale korzystny z punktu
widzenia aglomeracji potencja³. Wejherowo, Reda, Rumia, Sopot, Gdañsk,
Pruszcz, Tczew – ka¿de z tych miast jest inne. Ka¿de ma inn¹ spo³ecznoœæ, inne
uwarunkowania, inn¹ topografiê aktywnoœci, ka¿de w czym innym mo¿e odnosiæ
sukces. Zamiast jednak konkurowaæ – gramy zespo³owo.
Zreszt¹ ca³a moja praca w samorz¹dzie przepe³niona by³a od pocz¹tku g³êbokim
przekonaniem o potrzebie wspó³pracy. Próbujemy wiêc na bardzo ró¿nych poziomach wci¹gaæ do tej gry wszelkie krêgi, grupy spo³eczne. Mam tu na myœli na
przyk³ad organizacje pozarz¹dowe, rady dzielnic, które s¹ niezwykle wa¿nym
partnerem dla samorz¹du. Rzesza kilkuset osób ka¿dego dnia wstaj¹cych z myœl¹,
co po¿ytecznego mo¿na zrobiæ dla swojej najbli¿szego otoczenia, podwórka,
dzielnicy...
KW: Chcia³bym zapytaæ o wspó³pracê na linii w³adze miasta – mieszkañcy. Jak
ona wygl¹da?
Po dwudziestu paru latach pracy w samorz¹dzie jestem g³êboko przekonany,
¿e obowi¹zkiem w³adzy publicznej jest wci¹ganie mieszkañców do procesu decyzyjnego, do aktywnoœci. Podkreœlam jednak, ¿e nie oczekujê, aby aktywni miesz-

8

Disputatio – Tom XV

Wywiad z Wojciechem Szczurkiem

kañcy ponosili jak¹kolwiek odpowiedzialnoœæ za podjête inicjatywy. Od tego jest
miasto.
Formy wspó³pracy z mieszkañcami zmieniaj¹ siê w czasie. Mieliœmy w latach
dziewiêædziesi¹tych okres bardzo burzliwego rozwoju organizacji pozarz¹dowych, potem pojawi³y siê rady dzielnic. Podmioty te s¹, w odpowiednich sprawach, uczestnikami realnej debaty, bêd¹cej podstaw¹ procesu podejmowania decyzji w mieœcie. Oczywiœcie, zwykle lista spraw do zrobienia jest d³u¿sza ni¿
pojemnoœæ worka z pieniêdzmi – st¹d te¿ rozstrzyganie w sprawach miasta jest
nie³atwe.
TS: Czy tylko pragmatyczne mechanizmy wp³ywaj¹ na tempo rozwoju – w naszym przypadku – Gdyni? Czy przyœwieca Panu jakaœ ideologia, filozofia
spo³eczna?
W Gdyni nie ma w¹tpliwoœci, jakie s¹ zapatrywania mojego œrodowiska politycznego, bardzo czêsto podejmujemy aktywnoœci, które s¹ wyrazem naszego wyboru ideowego. Niestety dzisiaj decydenci coraz rzadziej korzystaj¹ z ideowego
fundamentu. Osobiœcie bojê siê technokratów, starych, „onarzêdziowanych”, ale
bezideowych.
TS: Zatem przede wszystkim przyœwiecaj¹ Panu idea³y Solidarnoœci?
Solidarnoœæ by³a etapem kszta³towania mojego systemu wartoœci, którego podstawowym elementem by³a wolnoœæ. Mam konserwatywne pogl¹dy w kwestii obyczajowoœci oraz liberalne w gospodarce. Jestem przekonany, ¿e w dzisiejszych
czasach miasto mo¿e byæ prowadzone w sposób tradycyjno-nowoczesny. Trzeba
pamiêtaæ o wadze wartoœci wynikaj¹cych z emocji, miejsc, tradycji, przyjêtego systemu. Ta pamiêæ nie musi jednak wykluczaæ najwy¿szej klasy zarz¹dzania oraz
budowania œwiata otwartego na ludzi. Nie wyobra¿am sobie s³u¿by publicznej
bez oparcia o wartoœci, które siê wyznaje.
TS: Pozostañmy jeszcze w sferze wartoœci. Nawi¹¿ê znowu do wspomnianego
ju¿ Rafa³a Dutkiewicza – w jednym z wywiadów stwierdzi³ on, ¿e wspólnoty,
pañstwa, potrzebuj¹ wizji dla rozwoju. Dla Polski tak¹ wizj¹ mia³o byæ EURO.
Jaka jest wizja Gdyni?
Zwykle zgadzam siê z Rafa³em Dutkiewiczem – ale nie tym razem. Obawiam siê,
¿e przyzwyczailiœmy siê do myœlenia, ¿e EURO sta³o siê wizj¹ Polski. Moim zdaniem ten turniej to œwietne, bardzo wa¿ne wydarzenie, które nale¿a³o wykorzystaæ w obszarze motywacji i promocji pañstwa. By³ to swego rodzaju jednorazowy
festyn, ale nic wiêcej. Mówi¹c o wizji, chcia³bym raczej myœleæ o przedsiêwziêciach na miarê dziesiêcioleci.
Dla mnie wizj¹ jest to, o czym marzy³ i co realizowa³ Eugeniusz Kwiatkowski w latach 20. i 30. minionego wieku, a czego efektem jest tak¿e Gdynia. Je¿eli w trakcie
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budowy pañstwa, powsta³ego i scalanego z biednych i rozcz³onkowanych przez
zabory organizmów, pojawia siê odwaga myœlenia o tym, ¿e potrzebujemy dostêpu do morza, nowoczesnego portu, Centralnego Okrêgu Przemys³owego, to
mówimy o wizjach na miarê dziesiêcioleci. S¹ to plany istotne z perspektywy pokoleniowej.
Dzisiaj wszyscy pamiêtaj¹ Kwiatkowskiego i to co zrobi³ – przynajmniej œwiatli
obywatele kraju, ale gdy zapytamy, gdzie odby³ siê turniej EURO osiem lat temu,
nie ka¿dy udzieli poprawnej odpowiedzi…
TS: Zmieñmy temat. Czy w rz¹dzeniu siêga Pan po rady ekspertów, dajmy na to
think-tanków?
Nawi¹¿ê tu do odpowiedzi na poprzednie pytanie – obawiam siê, ¿e ¿yjemy
w rzeczywistoœci, w której mamy wizje na miarê tych, którzy je tworz¹, czyli polityków, dbaj¹cych przede wszystkim o to, by wygraæ kolejne wybory. W rezultacie
zbyt rzadko mamy do czynienia z odwa¿nymi, strategicznymi projektami zakrojonymi na d³ugie lata realizacji.
Uwa¿am, ¿e gigantyczn¹ wad¹ polskiej debaty publicznej jest niewykorzystywanie oferty think-tanków, czyli zasilenia dyskursu publicznego g³osami ekspertów.
Z wiêksz¹ przyjemnoœci¹ s³ucha³bym debaty dwóch ró¿nych ideowo think-tanków, na przyk³ad o tym , jak zmieniæ polsk¹ edukacjê, ni¿ dyskusji pos³ów na ten
temat.
Pyta³ pan, czy ja wykorzystujê tak¹ pomoc. Przed podejmowaniem decyzji
w sprawach dotycz¹cych Miasta, zatem z bardzo ró¿nych dziedzin ¿ycia, staram
siê czerpaæ niezbêdn¹ wiedzê z wielu Ÿróde³, w tym opracowañ eksperckich. Ale
nie szukam w nich gotowych rozwi¹zañ. B³êdem, wed³ug mnie, jest zlecanie takiej „instrukcji obs³ugi”. Miastem nie zarz¹dza siê na zasadzie: „Oni nam napisz¹,
przygotuj¹, po³o¿¹ na stó³, my to zrobimy i osi¹gniemy cel”.
KW: PrzejdŸmy do polityki regionalnej. Czy w Pana odczuciu istnieje polityczna wiêŸ w s³owie „Trójmiasto”? Jak widzi Pan dalszy rozwój naszego regionu,
czy jest szansa na metropoliê, o której tak du¿o mówi siê w mediach?
Myœlê, ¿e istnieje taka polityczna wiêŸ. Wierzê g³êboko w to, ¿e – przy uwzglêdnieniu pewnych odrêbnoœci historycznych, specyfiki wynikaj¹cej z ró¿nych tradycji spo³ecznoœci w poszczególnych miastach aglomeracji – nasz¹ wielk¹ szans¹
jest wspó³dzia³anie.
Przy definiowaniu tego wspó³dzia³ania zarysowuje siê jednak problem natury semantycznej – ró¿ne rozumienie pojêcia „metropolia”, co znajduje swój wyraz
w publicznej debacie.
Kiedy mówi siê o zjawisku metropolizacji, z regu³y chodzi o po³¹czenie kilku
mniejszych jednostek w wiêksz¹ ca³oœæ, o stworzenie jednego organizmu. Doty10
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czy to miast, ale te¿ instytucji naukowych czy portów, które dziêki takiemu zabiegowi mia³yby byæ silniejsze. Ale ten pêd do scalania i ³¹czenia w jedno mo¿e byæ
zgubny.
WeŸmy za przyk³ad codzienne sprawy, którymi zajmuje siê samorz¹d. Dziurawy
chodnik, remont przedszkola, zatrudnienie dyrektora szko³y i wiele podobnych
kwestii mo¿na rozwi¹zaæ skutecznie przez skrócenie procesu decyzyjnego, a nie
w oddaleniu od obywatela. A wielka, milionowa metropolia z central¹ odleg³¹ od
mieszkañców spowodowa³aby to, na co narzekaj¹ na przyk³ad warszawiacy:
gorsz¹ skutecznoœæ procesu podejmowania decyzji.
Metropolizacja powinna polegaæ na dzia³aniu razem, w oparciu o partnerskie
zasady.
Bo s¹ problemy o randze ponadlokalnej, które warto rozwi¹zywaæ razem. To s¹
zagadnienia dotycz¹ce komunikacji, planowania przestrzennego, bezpieczeñstwa, ochrony œrodowiska. I od wielu lat w ró¿nych konfiguracjach organizacyjnych wspó³dzia³amy z wielkim po¿ytkiem, rozwi¹zuj¹c problemy. Przyk³adem
jest choæby Pomorska Kolej Metropolitalna, Lotnisko im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku, program inteligentnego zarz¹dzania ruchem TRISTAR czy projekt budowy
œcie¿ek rowerowych TRICITY.
KW: A okiem prawnika – czy istniej¹ce mechanizmy takie jak np. mo¿liwoœæ
powo³ywania zwi¹zków miêdzygminnych s¹ wystarczaj¹ce czy jednak s¹ potrzebne zmiany w prawie, które by usprawni³y realizacjê tych kilku procent
spraw?
Istniej¹ dziœ regulacje prawne stanowi¹ce narzêdzia wspó³dzia³ania i które skwapliwie od lat wykorzystujemy. Przyk³adowo, Gdynia od 22 lat wspó³dzia³a
w zwi¹zku komunalnym z siedmioma gminami. O tym jednak siê nie rozmawia
i nie pisze, bo to jest takie zwyczajne i nudne. A chodzi o sprawy niezwykle wa¿ne – dostawê wody, gospodarkê odpadami, ciep³em. Nie tylko my na Wybrze¿u
doœwiadczamy takiego braku zrozumienia i œwiadomoœci, co w istocie jest wa¿ne
dla harmonijnego rozwoju naszych miejscowoœci.
Kiedy rozmawiam z samorz¹dowcami ze Œl¹ska, z Bydgoszczy, Torunia, to
z dum¹ mówi¹, ile tematów uda³o im siê podj¹æ i razem zrealizowaæ. Niestety,
z rzadka te przyk³ady trafiaj¹ do mediów, które fetyszyzuj¹ pojêcie metropolizacji, wypaczaj¹c jego sens, i lekcewa¿¹ niejako inne, sprawdzone formy wspó³pracy samorz¹dów.
Ostatnio jeden ze znajomych profesorów (zaznaczam – rozeznany w ¿yciu publicznym) zapyta³ mnie, ku mojemu rozbawieniu, kiedy wreszcie wprowadzony zostanie bilet metropolitalny. Odpowiedzia³em mu, ¿e taki bilet ju¿ od piêciu lat
funkcjonuje.
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Wywiad z Wojciechem Szczurkiem

KW: Na koniec pytanie osobiste – pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e byæ mo¿e w przysz³oœci
zostanie ograniczona liczba kadencji prezydenckich. Gdyby taka koncepcja
sta³a siê realna, jaki alternatywny scenariusz polityczny Pan dla siebie widzi?
Myœlê, ¿e ten pomys³ to element gry politycznej dotycz¹cej du¿ych miast, a nie
œwiadectwo realnego rozeznania w Polsce samorz¹dowej. Niemniej – gdyby stosowna ustawa wesz³a w ¿ycie, trzeba by³oby jej przestrzegaæ.
Ja od 14 lat, dziêki demokratycznej woli gdyñskich wyborców, jestem Prezydentem Miasta. To niezwykle ciekawa, motywuj¹ca, trudna, ale uskrzydlaj¹ca praca.
Tak czy inaczej, z ustaw¹ czy bez, przyjdzie taki moment, zadam sobie pytanie: co
dalej? Dziœ powiem tak: jeœli œwiat siê nie zmieni, to nie bêdzie to polityka.
Mnie interesuje s³u¿ba publiczna, a nie polityka w takim wydaniu jak dziœ,
kszta³towana przez dzia³aczy partyjnych. Trudno mi siê z ni¹ identyfikowaæ.
Wci¹¿ mam uprawnienia, móg³bym wykonywaæ jeden z zawodów prawniczych,
praca na uczelni na pewno sprawia³aby mi te¿ du¿¹ satysfakcjê.
Rozmawiali:
Tomasz Soko³ów
Karol Wa¿ny
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Wykonywanie zadañ
jednostek samorz¹du terytorialnego
ze sfery ochrony zdrowia
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Wspó³czesne pañstwo jest powo³ane do realizacji licznych zadañ publicznych, czyli takich, jak podkreœla E. Bojanowski, które s³u¿¹ „publicznoœci“, inaczej
ogó³owi, i jako takie stanowi¹ przeciwieñstwo interesu indywidualnego (osobi1
stego czy prywatnego) . Okreœlenie zadania publicznego, w nauce prawa administracyjnego i nauce administracji uto¿samianego z zadaniem administracji pub
2
licznej , nie jest ³atwe, a ³¹czy siê to, zdaniem M. Stahl, z powi¹zaniami i ze wzajemnym przenikaniem siê pojêæ „zadania publiczne“, „cele publiczne“ i „interes pub3
liczny“ . Zwi¹zek ten przedstawia siê w nastêpuj¹cy sposób: okreœlenie „zadanie
publiczne“ wi¹¿e siê z celami publicznymi, które administracja ma zrealizowaæ,
4
cele zaœ uto¿samiane s¹ z intersem publicznym . Pojêcia te, wystêpuj¹ce w Konstytucji i ustawodawstwie zwyk³ym z zakresu prawa materialnego, ustrojowego
czy procesowego, nie maj¹ uniwersalnego znaczenia i spe³niaj¹ szczególn¹ rolê –
determinuj¹ funkcjonowanie administracji publicznej i stanowi¹ kryterium wy5
znaczania granic jej dopuszczalnej ingerencji w sferê praw jednostki .
W opinii I. Skrzyd³o-Ni¿nik zadanie publiczne stanowi kategoriê „czynnoœci
okreœlonej w dyspozycji normy prawnej, któr¹ podmiot w³adzy publicznej powi-

*
1

2
3
4
5

Dr Dominika Tykwiñska-Rutkowska – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
E. Bojanowski, O zadaniach jednostek samorz¹du terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej, „Gdañskie
Studia Prawnicze” 2002, t. VIII: Wybrane problemy funkcjonowania samorz¹du terytorialnego w Polsce,
s. 31.
M. Brzeski, Zadanie publiczne, [w:] E. Bojanowski (red.), K. ¯ukowski, Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojêæ, Warszawa 2009, s. 325.
M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 95.
Ibidem, s. 95.
Ibidem, s. 99.
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nien lub mo¿e podj¹æ w okolicznoœciach przewidzianych w hipotezie normy, o ile
6
dana norma zadaniowa hipotezê posiada“ . Natomiast K. Bednarzewski pod pojêciem zadania publicznego rozumie zakres prawnie dopuszczalnej dzia³alnoœci
podmiotu publicznego, wykonywanej w interesie podmiotu lub podmiotów zew7
nêtrznych, znajduj¹cych siê poza struktur¹ podmiotu publicznego . Zadaniem
publicznym bêdzie wiêc ka¿de zaspokajanie potrzeb wspólnoty, bez wzglêdu na
to, czy jest wykonywane w drodze czynnoœci podejmowanych ka¿dorazowo
8
w interesie i na rzecz jednego podmiotu czy te¿ wiêkszej grupy osób . Z kolei
M. Brzeski wskazuje, ¿e zadanie publiczne rozumie siê jako konstrukcjê pochodn¹ wobec podstawowego celu administracji publicznej, czyli zaspokajania
zró¿nicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych zwi¹zanych z ¿yciem lu9
dzi we wspólnotach . Zwróciæ tak¿e nale¿y uwagê na stanowisko prezentowane
w literaturze przedmiotu przez W. Dawidowicza, który dokonywa³ rozró¿nienia
zadañ i kompetencji. Autor podkreœla³, ¿e oprócz normy wyra¿onej w prawie
ustrojowym, wyznaczaj¹cej zadanie, konieczna jest jeszcze norma komptencyjna,
na podstawie której mo¿liwe jest podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do realizacji za10
dania .
Stosownie do przepisu art. 16 ust. 2 w zw. z art. 163 Konstytucji RP samorz¹d
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu w³adzy publicznej i wykonuje istotn¹
czêœæ zadañ publicznych, które nie zosta³y zastrze¿one przez Konstytucjê lub
ustawy dla organów innych w³adz publicznych, we w³asnym imieniu i na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ. Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji wœród zadañ przypisanych jednostkom samorz¹du terytorialnego mo¿na
wyró¿niæ zadania w³asne, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorz¹dowej, oraz inne zadania publiczne, których wykonanie mo¿e byæ zlecone jednostkom samorz¹du terytorialnego ustaw¹, gdy wynika to z uzasadnionych potrzeb pañstwa. W myœl przepisu art. 169 ust. 1 Konstytucji swoje zadania
samorz¹d terytorialny wykonuje za poœrednictwem organów stanowi¹cych i wykonawczych.
Konstytucyjnej zasady podzia³u zadañ na w³asne i zlecone nie naruszaj¹ postanowienia trzech ustaw samorz¹dowych: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo11
rzadzie gminnym (dalej: u.s.g.) , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
12
powiatowym (dalej: u.s.p.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
13
województwa (dalej: u.s.w.) , choæ wprost o zadaniach w³asnych, s³u¿¹cych za6
7
8
9
10
11
12
13

16

I. Skrzyd³o-Ni¿nik, Model ustroju samorz¹du terytorialnego w Polsce na tle zagadnieñ ustrojowego prawa
administracyjnego, Warszawa 2007, s. 427.
Ibidem, s. 331–332.
Ibidem.
M. Brzeski, Zadanie publiczne…, s. 525.
Por. W. Dawidowicz, Wstêp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, s. 36–37, s. 57–58.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590, z póŸn. zm.
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spokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, oraz o zadaniach zleconych stanowi¹
14
jedynie przepisy art. 7 i 8 u.s.g. . Natomiast z przepisu art. 4 ust. 1 i 3 u.s.p. wynika
w³aœciwoœæ powiatu do realizacji zadañ lokalnych o charakterze ponadgminnym,
które to zadania publiczne musz¹ wyraŸnie wynikaæ z przepisów ustaw prawa
materialnego. Jak zauwa¿a R. Cybulska, zadania okreœlone w powo³anym przepisie s¹ zadaniami publicznymi, s³u¿¹cymi zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, a wiêc zgodnie z przepisem art. 166 ust. 1 Konstytucji s¹ zadaniami
15
w³asnymi powiatu . Z kolei zaœ w przepisach art. 14 ust. 1 i 2 u.s.w. nie wystêpuj¹
wprawdzie pojêcia zadañ w³asnych ani zleconych, jednak w opinii powo³anej autorki przepis art. 14 ust. 2 u.s.w., wskazuj¹cy, ¿e ustawy mog¹ okreœlaæ niektóre
sprawy z zakresu dzia³ania województwa jako zadania z zakresu administracji
rz¹dowej wykonywane przez zarz¹d województwa, przes¹dza o tym, ¿e zasad16
ny jest tak¿e podzia³ zadañ samorz¹du województwa na w³asne i zlecone .
Maj¹c na uwadze, ¿e zadanie publiczne s³u¿y konkretyzowaniu podstawowego celu administracji publicznej, nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e zadania
w³asne jednostek samorz¹du terytorialnego konkretyzuj¹ cel, którym jest zaspo17
kajanie potrzeb wspólnoty samorz¹dowej . Okreœlenie istoty tych zadañ wymaga odwo³ania siê do dorobku orzecznictwa s¹dów administracyjnych i doktryny
18
prawa administracyjnego .
T. B¹kowski zwraca uwagê, ¿e okreœlenie znaczenia zwrotu „zaspokajanie
potrzeb wspólnoty“ w orzecznictwie s¹dów administracyjnych odbywa siê w wyniku uzupe³niaj¹cych siê wzajemnie dzia³añ. Polegaj¹ one z jednej strony na
sporz¹dzaniu „list kwalifikuj¹cych zachowania na te, które s¹ albo nie s¹ „zaspokajaniem potrzeb wspólnoty“, z drugiej zaœ stanowi podstawê do syntezy i próby
sformu³owania ogólnych twierdzeñ opisuj¹cych istotê i normatywn¹ treœæ tego
19
terminu“ .
W doktrynie prawa administracyjnego w kontekœcie art. 7 u.s.g. P. Dobosz natomiast zwraca uwagê na to, ¿e „potrzeby wspólnoty“ s¹ „potrzebami powszech14

15
16
17

18
19

Jak podkreœla siê w literaturze przedmiotu, okreœlenie tego rodzaju zadañ: s³u¿¹cych zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, zadañ lokalnych o charaterze ponadgminnym oraz zadañ
o charakterze wojewódzkim, powoduje, ¿e stworzona jest kompletna struktura samorz¹dowa, której rola sprowadza siê do realizacji wszystkich zadañ publicznych przeznaczonych dla samorz¹du.
Zob. B. Dolnicki, Samorz¹d terytorialny, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 285; Z. Niewiadomoski, Prawo
administracyjne. Czêœæ ustrojowa, Warszawa 2002, s. 146.
R. Cybulska, Komentarz do art. 4 ustawy o samorz¹dzie powiatu, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorz¹dzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
R. Cybulska, Komentarz do art. 14 ustawy o samorz¹dzie województwa, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa
o samorz¹dzie województwa. Komentarz, Warszawa 2012, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
T. B¹kowski, „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”, „zadania w³asne gminy”, „zakres dzia³ania
gminy” oraz „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym, [w:] T. B¹kowski, K. ¯ukowski (red.), Gdañskie Studia Prawnicze, 2012, t. XXVIII:
Studia prawnoadministracyjne. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, s. 43.
Zob. Ibidem, s. 41.
K. Bednarzewski, Prywatyzacja zadañ publicznych, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu...,
Warszawa 2007, s. 41.
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nymi lub dominuj¹cymi i s³u¿¹ realizacji ogólnych, wspólnych kategorii interesów
prawnych tej spo³ecznoœci. W tym znaczeniu staj¹ siê one potrzebami o charakte20
rze publicznym“ . Zaspokajanie potrzeb wspólnoty oznacza, ¿e s¹ one urzeczywistniane w sposób realny, a nie tylko potencjalny, sta³y i systematyczny, choæ
nie nale¿a³oby wykluczaæ mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ incydentalnych21.
K. Bednarzewski z kolei objaœnia „zbiorowe potrzeby wspólnoty” jako wspólne
potrzeby grupy osób, jak i indywidualne potrzeby, zaspokajane przez potencjalne powtarzalne dzia³ania podmiotów publicznych22. Podobne stanowisko prezentuj¹ M. Augustyniak i T. Moll, którzy wskazuj¹, opieraj¹c siê na potocznym
znaczeniu s³owa „zbiorowy”, ¿e chodzi o potrzeby, „które powstaj¹ poprzez zsumowanie indywidualnych potrzeb ludzi mieszkaj¹cych na danym terenie23. Natomiast przez zaspokajanie zbiorowych potrzeb powo³ana autorka rozumie:
„wszystkie formy prawne, którymi mo¿e siê pos³u¿yæ gmina i które zosta³y jej
prawem przyznane w celu realizacji zadañ“24.
Administracja samorz¹dowa zaspokaja wiêc zbiorowe potrzeby wspólnot samorz¹dowych, podejmuj¹c dzia³ania w nastêpuj¹cych kategoriach spraw zwi¹zanych z:
1) infrastruktur¹ techniczn¹ (m.in. drogi, wodoci¹gi, komunikacja publiczna),
2) infrastruktur¹ spo³eczn¹ (m.in. szko³y, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna),
3) porz¹dkiem i bezpieczeñstwem publicznym (m.in. ochrona przeciwpo¿arowa, bezpieczeñstwo sanitarne),
4) ³adem przestrzennym i ekologicznym (m.in. gospodarka terenowa,
ochrona œrodowiska),
5) reprezentacj¹ zewnêtrzn¹ gminy i powiatu25.
Dla wyznaczenia ram niniejszego artyku³u niezbêdne jest zwrócenie uwagi
na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej w sferze infrastruktury spo³ecznej, a konkretnie ochrony zdrowia, i przedstawienie pojêcia
ochrony zdrowia oraz katalogu zadañ realizowanych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego w tej sferze.
W obowi¹zuj¹cym w Polsce porz¹dku prawnym zarówno w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w innych ustawach, z zakresu prawa ustrojowego
oraz materialnego, ustawodawca pos³uguje siê pojêciem „ochrona zdrowia”, równoczeœnie pojêcia tego nie definiuj¹c. Nale¿a³oby jednak przychyliæ siê do stano20

21
22
23
24
25

18

P. Dobosz, [w:] P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010,
s. 127; M. Augustyniak, T. Moll, Komentarz do art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym, [w:] B. Dolnicki
(red.), Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
P. Dobosz, [w:] Ustawa o samorz¹dzie…, s. 127.
K. Bednarzewski, Prywatyzacja zadañ…, s. 332.
M. Augustyniak, T. Moll, Komentarz do art. 7 ustawy…, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
Ibidem.
Z. Niewiadomski, [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne.
Czêœæ ustrojowa, Warszawa 2002, s. 144; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 5, Warszawa
2012, s. 200, 215, 226.
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wiska prezentowanego w literaturze, i¿ zachodzi potrzeba przedstawienia defi26
nicji ogólnej (uniwersalnej) .
W literaturze polskiej wskazuje siê, ¿e „termin ochrona zdrowia wywodzi siê
z aparatury pojêciowej socjalistycznego systemu ochrony zdrowia i jedynie w ta27
kim systemie ma on doœæ konkretnie okreœlone znaczenie” . Zdaniem B. Kleczkowskiego w systemie kapitalistycznym brakuje równowa¿nego odpowiednika tego
pojêcia, funkcjonuj¹ za to pojêcia „zdrowie publiczne” (ang. public health), „opieka
28
lecznicza/medyczna” (ang. medical care) czy „opieka zdrowotna” (ang. health care) .
Bior¹c za punkt wyjœcia leksykalne znaczenie s³owa „ochrona”, J. Nosko zaproponowa³ nastêpuj¹ce rozumienie pojêcia ochrona zdrowia: „po pierwsze,
ochronê przed chorobami – zapobieganie i zwalczanie chorób zakaŸnych, niezakaŸnych o du¿ym wymiarze spo³ecznym oraz innych chorób i niesprawnoœci fizycznych i psychicznych; po drugie, ochronê przed zagro¿eniami œrodowiska
przyrodniczego – modyfikowanego dzia³alnoœci¹ cz³owieka, a tak¿e œrodowiska
pracowniczego, w tym m.in. przed zagro¿eniami fizycznymi (np. ha³asem, wibracjami, promieniowaniem), chemicznymi (np. zanieczyszczeniami powietrza,
wody, gleby, ¿ywnoœci) i biologicznymi (np. bakteriami, wirusami, grzybami, robakami, alergenami i prionami); po trzecie, ochronê przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z niekorzystnych warunków spo³ecznych, m.in. ubóstwa, bezrobocia,
niedo¿ywienia, bezdomnoœci, zjawisk wykluczenia spo³ecznego i innych, polegaj¹cych na dzia³aniach podejmowanych w ramach polityki spo³ecznej oraz sy29
stemu publicznych i niepublicznych œwiadczeñ w zakresie pomocy spo³ecznej” .
Trafne jest tak¿e okreœlenie ochrony zdrowia, zgodnie z propozycj¹ S. PoŸdziocha, jako „zespo³u wszelkich aktywnoœci podejmowanych w pañstwie
i spo³eczeñstwie w celu umacniania stanu zdrowia populacji i utrzymywania go
na mo¿liwie najlepszym dostêpnym poziomie. Dzia³ania tego rodzaju s¹ i powinny byæ podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, pañstwowe i samo30
rz¹dowe, jak i liczne instytucje prywatne (…)” .
Ponadto warto zwróciæ uwagê na defnicjê przedmiotowego pojêcia autorstwa M. Dercza i H. Izdebskiego, sformu³owan¹ w kontekœcie art. 68 Konstytucji
RP. Powo³ani autorzy wskazali, ¿e ochrona zdrowia obejmuje ró¿norodne zadania w³adz publicznych, takie jak: zapewnienie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, promocjê zdrowego trybu ¿ycia (a zw³aszcza popieranie rozwoju kultury fizycznej),
26

27

28
29
30

J. Nosko, Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania w³asne samorz¹du terytorialnego, cz. 1, „Zdrowie
Publiczne” 2000, nr 4, s. 149; J. Nosko, Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania w³asne samorz¹du
terytorialnego, cz. 2, „Zdrowie Publiczne” 2000, nr 5, s. 187 i n.
B. Kleczkowski, Zakres dzia³ania wspó³czesnej ochrony zdrowia (próba systematyzacji pojêciowej),
„Zdrowie Publiczne” 1967, nr 4, s. 401–409; S. Orzeszyna, Organizacja ochrony zdrowia, [w:] W.S.
Gumu³ka, W. Rewerski (red.), Encyklopedia zdrowia, t. 1, Warszawa 1992, s. 403–405.
B. Kleczkowski, Zakres dzia³ania…, s. 401–409.
J. Nosko, Promocja…, nr 4, s. 149; J. Nosko, Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. Aspekty historyczno-kulturowe, £ódŸ 2005, s. 240–241.
S. PoŸdzioch, System zdrowotny, [w:] A. Czupryna (red.), Zdrowie publiczne, t. 1, Warszawa 2000,
s. 141.
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oraz eliminowanie zagro¿eñ dla zdrowia (m.in. zwalczanie chorób epidemicz31
nych oraz zapobieganie degradacji œrodowiska) .
Ochrona zdrowia – dobra o szczególnym znaczeniu – jest uznan¹ przez ustawodawcê wartoœci¹, za któr¹ odpowiadaj¹ w³adze publiczne, nie tylko pañstwo,
ale tak¿e jednostki samorz¹du terytorialnego, i stanowi istotne zadanie publiczne.
Wymienione podmioty w zakresie ochrony zdrowia podejmuj¹ dzia³alnoœæ dwutorowo, pod postaci¹ wzajemnie siê dope³niaj¹cych dzia³añ na rzecz jednostki –
zdrowia indywidualnego32 (indywidualna opieka zdrowotna) oraz dzia³añ na
rzecz ogó³u, zbiorowoœci – zdrowia publicznego33.

31
32

33
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M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony w Rzeczpospolitej Polskiej w œwietle obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, Warszawa–Poznañ 2001, s. 10–11.
Zdrowie indywidualne nale¿y rozumieæ zgodnie z klasyczn¹ definicj¹ wprowadzon¹ w Konstytucji Œwiatowej Organizacji Zdrowia z 1946 r. (Dz.U. z 1948 r. nr 61, poz. 477), w której ujêciu „zdrowie
jest stanem zupe³nej pomyœlnoœci (ang. well-being) fizycznej, psychicznej i spo³ecznej, a nie jedynie
brakiem choroby lub u³omnoœci”. Definicja ta ma wiele wad, poniewa¿ opisuje zdrowie jako „stan
zupe³nej pomyœlnoœci” albo „dobrostan” (well-being), który nie zosta³ sprecyzowany, co wyklucza mo¿liwoœæ jednoznacznego zbadania zdrowia. Definicja ta, jak zauwa¿aj¹ C. W³odarczyk
i S. PoŸdzioch, nie ma odpowiednika w rzeczywistoœci, mo¿na jedynie potraktowaæ j¹ jako preferowany stan idealny, do którego nale¿y d¹¿yæ. Dlatego w literaturze przedmiotu wystêpuj¹, oprócz
definicji klasycznej, tak¿e definicja biomedyczna, definicje funkcjonalne. Zgodnie z definicj¹
biomedyczn¹ zdrowie to brak choroby. Przy czym, jak zaznacza C. W³odarczyk, choroba mo¿e
byæ rozumiana w¹sko jako nieujawnienie siê ¿adnej z jednostek chorobowych wymienionych
w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób albo szerzej poprzez odniesienie pojêcia choroby do „dynamicznie postrzeganego aktualnego stanu wiedzy naukowej”. Natomiast w œwietle definicji
funkcjonalnej zdrowia „bycie zdrowym jest jednoznaczne z mo¿liwoœci¹ prowadzenia produktywnego, sensownego i twórczego ¿ycia zarówno w sferze spo³ecznej, jak i ekonomicznej”. C. W³odarczyk, [w:] C. W³odarczyk, M. Marek, T. Wyka, Bia³a Ksiêga. Polska – Unia Europejska. Ochrona ¿ycia
i zdrowia obywateli, „Opracowania i Analizy”. Seria: „Prawo” 1996, nr 22, s. 7–10.
W szerokim znaczeniu, zaproponowanym przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia w 1973 r., zdrowie publiczne obejmuje: problemy dotycz¹ce zdrowia populacji, stan zdrowotny zbiorowoœci, ogólne us³ugi zdrowotne, administracjê opiek¹ zdrowotn¹. O tak pojêtym zdrowiu publicznym
mo¿na mówiæ w dwóch podstawowych znaczeniach: jako o wiedzy stanowi¹cej podstawê wyjaœnienia i przewidzenia pewnych zjawisk, jak te¿ jako o zespole dzia³añ i aktywnoœci ukierunkowanych na rozwi¹zywanie problemów zdrowotnych i poprawê zdrowia w ramach funkcjonuj¹cego
systemu zdrowotnego, czyli zorganizowanego i skoordynowanego zespo³u dzia³añ, których celem
jest udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej i powi¹zanych z nimi us³ug.
W literaturze funkcjonuje jeszcze bardziej rozbudowana definicja pojêcia zdrowie publiczne autorstwa C.E. Winslowa z 1923 r. Rozumie on zdrowie publiczne jako naukê i sztukê: „zapobiegania
chorobom, przed³u¿ania ¿ycia, promowania zdrowia i sprawnoœci poprzez zorganizowany
wysi³ek spo³ecznoœci skierowany na: stan sanitarny œrodowiska, kontrolê zaka¿eñ, uczenie jednostek zasad higieny osobistej, organizowanie us³ug medycznych i pielêgniarskich zapewniaj¹cych
wczesn¹ diagnozê i œwiadczenia zapobiegawcze oraz rozwój mechanizmu spo³ecznego zapewniaj¹cego ka¿demu osi¹gniêcie poziomu ¿ycia w³aœciwego dla utrzymania zdrowia, a w³aœciwe
zorganizowanie tego wysi³ku tworzy warunki umo¿liwiaj¹ce ka¿demu obywatelowi realizacjê
jego przyrodzonego prawa do zdrowia i d³ugiego ¿ycia”. C. W³odarczyk, [w:] C. W³odarczyk,
M. Marek, T. Wyka, Bia³a Ksiêga. Polska – Unia Europejska. Ochrona ¿ycia i zdrowia obywateli, „Opracowania i Analizy”. Seria: „Prawo” 1996, nr 22, s. 10–11; V. Korporowicz, Zdrowie i jego spo³eczne odniesienie, [w:] V. Korporowicz (red.), Zdrowie i jego ochrona. Miêdzy teori¹ a praktyk¹, Warszawa 2006,
s. 20; C. W³odarczyk, S. PoŸdzioch, Pojêcie i zakres zdrowia publicznego, [w:] A. Czupryna (red.), Zdrowie publiczne, t. 1, Warszawa 2000, s. 23; S. PoŸdzioch, System zdrowotny, [w:] A. Czupryna (red.),
Zdrowie publiczne..., s. 127–128.
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Gminy, powiaty oraz województwa wykonuj¹ zadania publiczne s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej w zakresie ochrony zdrowia stosownie do postanowieñ art. 7 ust. 1 pkt 2 u.s.g., art. 4 ust. 1 pkt 2 u.s.p., art. 14 ust. 1
pkt 2 u.s.w., które mo¿emy okreœliæ za E. Bojanowskim zadaniami zbie¿nymi, wy34
stêpuj¹cymi na trzech poziomach samorz¹du terytorialnego . Zasady i sposób
wykonywania zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego w powy¿szym zakresie unormowane s¹ na ogó³ w odrêbnych aktach prawnych, ustawach
i rozporz¹dzeniach, wœród których wymieniæ nale¿y: ustawê z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.), ustawê z dnia
8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz.
1410, z póŸn. zm.), ustawê z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz. U. nr 179, poz. 1485, z póŸn. zm.), ustawê z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.
z 1996 r. nr 10, poz. 55, z póŸn. zm.), ustawê z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535, z póŸn. zm.), ustawê z dnia 26
paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, z póŸn. zm.). Zadania samorz¹du województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia okreœlone zosta³y
tak¿e ustaw¹ z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny pracy (tekst jedn.:
Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317, z póŸn. zm.), ustaw¹ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857),
ustaw¹ z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (tekst jedn.: Dz.U.
z 2001 r. nr 57, poz. 602, z póŸn. zm.).
Ponadto, z okreœlonymi ustawami samorz¹dowymi i realizowanymi przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw szczególnych zadaniami
w³asnymi w zakresie ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony zdrowia, powi¹zaæ
nale¿y istotne zadania w zakresie zapewnienia równego dostêpu do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, wynikaj¹ce z ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (dalej: u.œ.o.z.). Zadania te, na³o¿one na gminê, powiat
i województwo, odpowiednio w przepisach art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1
u.œ.o.z., s¹ przyk³adem nowych zadañ w³asnych poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego, s³u¿¹cych realizacji normy z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP zobowi¹zuj¹cej organy w³adzy publicznej – organy administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej – do zapewnienia obywatelom,
niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, równego dostêpu do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Podkreœliæ nale¿y, ¿e przekazanie jednostkom w drodze ustawy nowych zadañ w³asnych wymaga równie¿
zapewnienia koniecznych œrodków finansowych na ich realizacjê.

34

E. Bojanowski, O zadaniach…, s. 34.
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Przypisane samorz¹dowi terytorialnemu, jak zauwa¿a Z. Leoñski, jako pod35
miotowi utworzonemu z woli samego pañstwa , zadania, w tym w sferze ochrony zdrowia, samorz¹d ten mo¿e realizowaæ za poœrednictwem w³asnych jedno36
stek organizacyjnych lub zleciæ je innym podmiotom . Przy czym tymi
podmiotami zewnêtrznymi mog¹ byæ osoby fizyczne czy podmioty niepubliczne
(inne jednostki organizacyjne niebêd¹ce w³asnymi jednostkami gminy). W praktyce stosuje siê obie formy ³¹cznie: czêœæ zadañ gmina wykonuje we w³asnym za37
kresie, czêœæ zleca podmiotom zewnêtrznym . W zwi¹zku z powy¿szym zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w literaturze przedmiotu pojawia siê stanowisko, m.in. prezentowane przez A. B³asia, zgodnie z którym, w nastêpstwie powierzenia zadañ
publicznych podmiotowi prywatnemu, staj¹ siê one us³ugami publicznymi. Zdaniem M. Stahl przekazane sprawy zachowuj¹ charakter publiczny, je¿eli „przekazane zadania pe³ni¹ nadal funkcje publiczne, a podmioty prywatne (organizacje
spo³eczne, fundacje) mog¹ stosowaæ w okreœlonych sytuacjach formy w³adcze
38
i wydawaæ decyzje administracyjne“ .
Szczególn¹ form¹ wspierania lub powierzania zadañ publicznych, m.in.
w sferze inwestycji i us³ug, wskazuj¹c¹ na udzia³ podmiotu publicznego i prywatnego równoczeœnie, jest partnerstwo publiczno-prywatne (ang. public-private
39
partnership, dalej PPP) . PPP jest powszechnie stosowan¹ na œwiecie metod¹
40
wspó³pracy sektora prywatnego i publicznego . Popularnoœæ tego rodzaju przedsiêwziêæ wzros³a w latach 90. XX w., choæ pocz¹tki nowoczesnego parterstwa
41
publiczno-prywatnego ³¹czyæ nale¿y z latami 80. ubieg³ego stulecia . Metoda ta
jest wykorzystywana miêdzy innymi w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlan42
dia, Francja, W³ochy, Hiszpania, Japonia czy Australia . W drugiej po³owie lat 90.
XX w. z powodzeniem tak¿e i w Polsce realizowano przedsiêwziêcia w ramach
PPP mimo braku stosownych regulacji prawnych, poniewa¿ pierwsz¹ ustawê
o partnerstwie publiczno-prywatnym uchwalono dopiero w dniu 28 lipca 2005 r.
(Dz.U. nr 169, poz. 1420 z póŸn. zm.).
U podstaw powo³anego aktu le¿a³o za³o¿enie wprowadzenia ram prawnych
wspó³pracy pomiêdzy podmiotami publicznymi a prywatnymi i w konsekwencji
upowszechnienie tej metody realizacji zadañ publicznych. Ustawa niestety za35
36
37
38
39
40
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Z. Leoñski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 77.
A. Szewc, Komentarz do art. 9 ustawy o samorz¹dzie gminnym, [w:] G. Jy¿, Z. P³awecki, A. Szewc, Komentarz do ustawy o samorz¹dzie gminnym, Warszawa 2012, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
A. Szewc, Komentarz do art. 9 ustawy…, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
M. Stahl, Cele publiczne…, s. 100–101.
K. Bednarzewski, Prywatyzacja zadañ publicznych…, s. 341.
T. Skoczyñski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011;
http://lexint.univ.gda.pl/lex.
T. Skoczyñski, Ustawa o partnerstwie…, http://lexint.univ.gda.pl/lex; Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e
PPP rozumiane jako wspó³praca podmiotów publicznych z prywatnymi w celu realizacji inwestycji publicznej ma d³ug¹ tradycjê siêgaj¹c¹ czasów Cesarstwa Rzymskiego. Por. Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Komentarz, M. Bejm (red.), Warszawa 2010, s. 16.
Ustawa..., s. 21.
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wiera³a szereg rozwi¹zañ, które przyczyni³y siê do zahamowania rozwoju partne43
rstwa . W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 19 grudnia 2008 r. uchwalono now¹
ustawê o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: u.p.p.p., tekst jedn.: Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100, z póŸn. zm.) i prawie równoczeœnie, bo w dniu 9 stycznia
2009 r., ustawê o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi (Dz.U. nr 19, poz. 101
z póŸn. zm.) oraz wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (dalej: u.p.z.p., tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113,
poz. 759, z póŸn. zm.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o PPP, jest
ona zasadniczym aktem materialnoprawnym, o charakterze ramowym, poniewa¿ okreœla ogólne aspekty partnerstwa, natomiast ustawa o koncesji na roboty
budowlane lub us³ugi oraz ustawa Prawo zamówieñ publicznych to akty zawieraj¹ce przepisy o charakterze proceduralnym, gdy¿ reguluj¹ kwestie wyboru wy44
konawcy zamówienia publicznego albo koncesjonariusza .
W obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym definicjê PPP ujêto w przepisie art. 1 ust. 2. Zgodnie z ni¹ przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsiêwziêcia oparta na podziale zadañ i ryzyk pomiêdzy podmiot
publiczny a partnera prywatnego. Prezentowana w powo³anym przepisie defini45
cja opiera siê na trzech zasadniczych elementach . Pierwszy element ma charakter podmiotowy – zaanga¿owanymi w partnerstwo s¹ podmiot publiczny oraz
podmiot prywatny. Drugi element mo¿na okreœliæ jako przedmiotowy – przedmiotem PPP jest wspó³praca partnera publicznego i prywatnego polegaj¹ca na
wspólnej realizacji przedsiêwziêcia. Trzeci element charakteryzuj¹cy partnerstwo
publiczno-prywatne to ryzyko, a w³aœciwie alokacja ryzyka zwi¹zanego z realizowanym przedsiêwziêciem. Zasad¹ partnerstwa jest koñcowa odpowiedzialnoœæ
sektora publicznego za zapewnienie œwiadczenia us³ug w ramach danego przed46
siêwziêcia . Powo³ana definicja odbiega od pojêcia partnerstwa publiczno-prywatnego w jêzyku potocznym, w którym to termin ten odnosi siê do zró¿nicowa47
nych form wspó³pracy miêdzysektorowej .
W opinii K. Bednarzewskiego tak ujête PPP stanowi odrêbn¹ formê prywatyzacji zadañ publicznych na etapie ich realizacji i nie mo¿e byæ ujmowane jako od48
rêbna metoda zlecania zadañ . A. Miruæ z kolei wskazuje, ¿e PPP stanowi nowy
model zarz¹dzania us³ugami, wykorzystywany w sytuacji, gdy pañstwo nie jest
43
44
45
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47
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T. Skoczyñski, Ustawa o partnerstwie..., http://lexint.univ.gda.pl/lex.
Druk Sejmowy nr 1180 z dnia 20 paŸdziernika 2008 r., Rz¹dowy projekt ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Uzasadnienie, s. 4–5.
T. Skoczyñski, Ustawa o partnerstwie…, http://lexint.univ.gda.pl/lex.
B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2003, s. 14.
Ustawa..., s. 4. Podobnie sformu³owan¹ definicjê przedstawi³a Komisja Europejska, która wskazuje,
¿e „Ogólnie termin ten odnosi siê do form wspó³pracy miêdzy sektorem publicznym a sektorem
prywatnym, których celem jest zapewnienie finansowania, budowy, modernizacji, zarz¹dzania
i utrzymania infrastruktury s³u¿¹cej dostarczaniu okreœlonej us³ugi”. Komisja Europejska, Zielona
Ksiêga Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotycz¹cego zamówieñ publicznych i koncesji, Bruksela 30.04.2004, COM(2004) 327 final, s. 6–7.
K. Bednarzewski, Prywatyzacja zadañ publicznych…, s. 341.
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w stanie samodzielnie wykonywaæ przyrastaj¹cych zadañ publicznych . W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e PPP mo¿e stanowiæ sposób realizacji zadania
publicznego, je¿eli jest to korzystne dla interesu publicznego. Za pomoc¹ umów
o PPP mog¹ byæ wykonywane zadania publiczne, które organy administracji publicznej musia³yby realizowaæ samodzielnie, albo zamawiaj¹c realizacjê konkretnych us³ug publicznych w trybie zamówieñ publicznych, albo te¿ konstruuj¹c od50
rêbn¹ jednostkê administracyjn¹ . St¹d te¿, jak wskazuje M. Bejm, okreœlenie
PPP jako szczególnego przypadku wspó³pracy – „partnerstwo publiczno-prywa51
tne to obszar le¿¹cy miêdzy sfer¹ zamówieñ publicznych a prywatyzacj¹” .
Partnerstwo to istotny proces w sytuacji, gdy podmioty w³adzy publicznej
wycofuj¹ siê z wykonywania niektórych zadañ publicznych i decyduj¹ siê na
52
przyjêcie roli podmiotu inicjuj¹cego, wspieraj¹cego, sprawuj¹cego nadzór . Przy
czym zasadniczym celem tej wspó³pracy miêdzysektorowej jest realizacja szeroko
53
pojêtego dobra publicznego w ró¿nych formach strukturalnych i prawnych . To,
co ³¹czy wiêksz¹ czêœæ tych form, to dostarczanie us³ug lub wykonanie inwestycji
publicznej przez podmiot prywatny, przy finansowaniu lub wspó³finansowaniu
zadania przez podmiot publiczny i ponoszeniu przynajmniej czêœciowej odpo54
wiedzialnoœci za jego w³aœciw¹ realizacjê .
Zgodnie z art. 2 pkt 2 u.p.p.p. partnerem prywatnym mo¿e byæ przedsiêbiorca
lub przedsiêbiorca zagraniczny. Katalog podmiotów publicznych, które mog¹ korzystaæ z rozwi¹zañ dopuszczonych niniejszym aktem, jest zdecydowanie szerszy i obejmuje:
1) jednostkê sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inn¹ ni¿ wy¿ej wymieniona osobê prawn¹, utworzon¹ w szczególnym celu
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemaj¹c¹ charakteru
przemys³owego ani handlowego, je¿eli wy¿ej wymienione podmioty:
– finansuj¹ j¹ w ponad 50% lub

49
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A. Miruæ, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadañ publicznych, [w:] J. Zimmermann
(red.), Koncepcja systemu..., Warszawa 2007, s. 473.
D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich
dzia³ania. Studia i materia³y z konferencji naukowej poœwiêconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruñ 2005, s. 290–291.
Ustawa…., s. 12.
A. Miruæ, Partnerstwo publiczno-prywatne…, s. 473.
Wœród tych form mo¿na wskazaæ na: BOT (Build-Operate-Transfer) – obejmuje budowê, eksploatacjê i transfer okreœlonego sk³adnika na rzecz podmiotu publicznego po zakoñczeniu umowy,
DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj, BTL (Build-Transfer-Lease) – buduj, przeka¿, dzier¿aw, BTL (Build-Transfer-Lease) – buduj, przeka¿, dzier¿aw,
BOR (Build-Operate-Renewal) – buduj, eksploatuj, odnawiaj koncesjê. A. Miruæ, Partnerstwo publiczno-prywatne…., op. cit., s. 475; Druk Sejmowy nr 1180 z dnia 20 paŸdziernika 2008 r., Rz¹dowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uzasadnienie, s. 2–3; Ustawa…, s. 14.
A. Koz³owska, Rynkowe zarz¹dzanie us³ugami publicznymi, „Gazeta Samorz¹du i Administracji” 2005,
nr 21, s. 32.
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– posiadaj¹ ponad po³owê udzia³ów albo akcji, b¹dŸ
– sprawuj¹ nadzór nad organem zarz¹dzaj¹cym albo
– maj¹ prawo do powo³ywania ponad po³owy sk³adu organu nadzorczego
lub zarz¹dzaj¹cego;
3) zwi¹zki podmiotów, o których mowa wy¿ej.
Fundamentem wspó³pracy miêdzy podmiotem publicznym a prywatnym
jest d³ugoterminowa, kompleksowa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym55. W literaturze przedmiotu wskazuje siê na dwa odmienne stanowiska
w przedmiocie jej charakterku. Zgodnie z pierwszym pogl¹dem umowa o PPP
jest umow¹ nazwan¹, której wzorzec normatywny okreœlaj¹ przepisy u.p.p.p., natomiast w œwietle drugiego stanowi umowê cywilnoprawn¹, której cel jest wyzna56
czony przepisami publicznoprawnymi . Przedmiotem umowy o PPP stosownie
do przepisu art. 7 u.p.p.p. jest realizacja przez podmiot prywatny przedsiêwziêcia
za wynagrodzeniem oraz poniesienie w ca³oœci albo w czêœci wydatków na jego
realizacjê lub poniesienie ich przez osobê trzeci¹, przy wspó³dzia³aniu podmiotu
publicznego w osi¹ganiu zamierzonego celu przedsiêwziêcia, w szczególnoœci
przez wniesienie wk³adu w³asnego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 u.p.p.p. przedmiotem
PPP mog¹ byæ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
1) budowa lub remont obiektu budowlanego,
2) œwiadczenie us³ug,
3) wykonanie dzie³a, w szczególnoœci wyposa¿enie sk³adnika maj¹tkowego
w urz¹dzenia podwy¿szaj¹ce jego wartoœæ lub u¿ytecznoœæ,
4) inne œwiadczenie – po³¹czone z utrzymaniem lub zarz¹dzaniem sk³adnikiem
maj¹tkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsiêwziêcia
publiczno-prywatnego lub jest z nim zwi¹zany.
Ka¿dy podmiot publiczny korzystaj¹cy z ustawy mo¿e realizowaæ w ramach
partnerstwa powy¿sze przedsiêwziêcia, jak i realizowaæ projekt partnerstwa polegaj¹cy na kombinacji wymienionych dzia³añ, ale wy³¹cznie w zakresie swoich
57
kompetencji . Uwzglêdniaj¹c charakter podmiotów publicznych, w praktyce, co
podkreœla M. Bejm, przedmiot przedsiêwziêcia stanowiæ bêd¹ zadania publicz58
ne . W celu realizacji szeroko ujêtego w przepisie art. 2 pkt 4 u.p.p.p. przedsiêwziêcia, w myœl art. 14 ust. 1 u.p.p.p., podmiot publiczny mo¿e zawi¹zaæ z partne59
rem prywatnym spó³kê prawa handlowego .
Z miêdzynarodowych doœwiadczeñ w sferze partnerstwa publiczno-prywatnego wynika, ¿e wspó³pracê tak¹ z powodzeniem mo¿na wykorzystywaæ tak¿e
55
56
57
58
59

Ustawa…, s. 306.
Ibidem, s. 314, 322–323.
K. W¹sowski, Realizacja przedsiêwziêæ partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej ustawie, „Kontrola
Pañstwowa” 2009, nr 5 (328), s. 6, 8.
A. Panasiuk, Koncesja na roboty budowlane lub us³ugi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 295.
Spó³kê tak¹ okreœla siê mianem SPV (ang. special/single purpose vehicle – spó³ka specjalnego/jednokrotnego przeznaczenia).
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w sferze ochrony zdrowia . PPP jest doœæ powszechnie stosowane w krajach Europy Zachodniej, gdzie w wiêkszoœci przypadków œwiadczenie us³ug medycz61
nych pozostaje w sferze publicznej . Najwiêksze doœwiadczenie w zastosowaniu PPP, w tym równie¿ projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia, posiada
62
Wielka Brytania . Takie umowy PPP zawierane s¹ tam od 1997 r., a g³ównym powodem, dla którego zastosowano powy¿sze rozwi¹zanie, by³y problemy z nisk¹
63
dostêpnoœci¹ us³ug medycznych dla pacjentów .
Z miêdzynarodowej praktyki PPP przyjêtej w ochronie zdrowia wynika, ¿e
najczêœciej stosowane s¹ dwa rozwi¹zania modelowe64. Pierwszy model polegaj¹cy na zakontraktowaniu budowy ewentualnie modernizacji i eksploatacji
szpitala, w którym us³ugi medyczne œwiadczy podmiot publiczny jest okreœlany
jako typowy model PPP w sektorze zdrowotnym na œwiecie65. Drugi model PPP
w sferze ochrony zdrowia polega na zakontraktowaniu us³ug medycznych od
podmiotu prywatnego, przy czym us³ugi te œwiadczone s¹ w szpitalu wybudowanym albo zmodernizowanym i eksploatowanym przez podmiot prywatny66.
Opcja druga jest doœæ rzadko spotykana – znane s¹ wykorzystania drugiego mo67
delu m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Australii .
Model PPP w ochronie zdrowia jest natomiast modelem innowacyjnym na
rynku Europy Œrodkowej i Wschodniej, w tym oczywiœcie w Polsce68. Czynników
temu sprzyjaj¹cych jest zapewne wiele, choæ w œwietle obowi¹zuj¹cych w Polsce
przepisów zwraca siê uwagê, ¿e podmiot publiczny mo¿e wykorzystaæ PPP i powierzyæ podmiotowi prywatnemu realizacjê ró¿nego rodzaju projektów, m.in.
dotycz¹cych szpitali69.
Projekty te mog¹ polegaæ w szczególnoœci na: wybudowaniu lub remoncie
obiektu szpitalnego, œwiadczeniu us³ug zwi¹zanych z utrzymaniem i bie¿¹c¹ eksploatacj¹ obiektu szpitalnego, czêœciowym lub kompletnym wyposa¿eniem szpitala ³¹cznie z aparatur¹ medyczn¹ czy œwiadczeniu us³ug medycznych70. Wœród
tych projektów, uwzglêdniaj¹c nak³ady finansowe, jakie siê wi¹¿¹ z ich realizacj¹,
wyró¿niæ mo¿na projekty o du¿ej skali (np. wybudowanie nowego obiektu szpitalnego) oraz projekty wymagaj¹ce mniejszych œrodków finansowych (np. wyposa¿enie obiektu szpitalnego w sprzêt medyczny), przy wykorzystaniu którego
60
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62
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64
65
66
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Por. I. Herbst, A. Jadach-Sepio³o, Raport z analizy danych zastanych, Warszawa 2012, s. 41–42.
Por. Ibidem, s. 41–42.
Zob. A. Miruæ, Partnerstwo…, s. 481.
Por. PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach œwiata, J. Kaleciñska, I. Herbst (red.), Warszawa 2011, s. 8; I. Herbst, A. Jadach-Sepio³o, Raport…, op. cit., s. 16, 22.
PPP w systemach…, s. 8.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
M. Blank, J. Kozak, System ochrony zdrowia w Polsce, [w:] J. Kaleciñska, I. Herbst (red.), PPP w systemach..., s. 77.
Ibidem.
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bêd¹ œwiadczone us³ugi medyczne . Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e w wyniku
zró¿nicowania projektów PPP w szpitalnictwie, bêd¹ one realizowane w oparciu
o ró¿ne podstawy prawne, nie tylko u.p.p.p.72. Tak zwana œcie¿ka dojœcia do PPP
w sferze ochrony zdrowia, a konkretnie w zakresie szpitalnictwa, jest d³ugotrwa³a
i bardzo skomplikowana73.
Niezale¿nie od tego, jak trudne jest dojœcie do PPP, zastosowanie go w sferze
ochrony zdrowia, w której brakuje œrodków na finansowanie œwiadczeñ, sprzyjaæ
mo¿e zwiêkszeniu oszczêdnoœci w sektorze publicznym, w wyniku obni¿ki
kosztów inwestycyjnych i kosztów œwiadczenia us³ug u¿ytecznoœci publicznej,
a tak¿e jednoczesnemu wzrostowi jakoœci œwiadczonych us³ug. Metoda PPP – co
wyraŸnie podkreœlono równie¿ w ustawie – mo¿e byæ bowiem stosowana
wówczas, gdy jest bardziej op³acalna w szerokim tego s³owa znaczeniu ni¿ inne
74
sposoby realizowania zadañ publicznych . Ponadto w ostatecznym rozliczeniu
realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odpowiedzialnoœæ za œwiadczenie us³ug publicznych przez partnera prywatnego ponosi i tak
sektor publiczny, co mo¿e okazaæ siê dobrym rozwi¹zaniem, szczególnie w sytuacji ograniczenia œrodków publicznych na niezbêdne inwestycje, choæ nie mo¿na
zapomnieæ tak¿e o ryzykach, jakie w ogólnoœci wi¹¿¹ siê z PPP, a tak¿e w kontek71
72
73
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M. Blank, J. Kozak, System ochrony…, s. 77–78.
Ibidem, s. 78.
Jak zauwa¿aj¹ M. Blank i J. Kozak, pierwsz¹ czynnoœci¹ bêdzie wskazanie podmiotu w³aœciwego do
wszczêcia procedury wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy o p.p.p., szczególnie, ¿e inaczej sytuacja przedstawia siê, gdy projekt ³¹czy siê ze œwiadczeniem us³ug medycznych, a inaczej,
gdy us³ugi medyczne nie s¹ œwiadczone. Drugim istotnym krokiem jest okreœlenie potrzeb lokalnych oraz mo¿liwoœci podmiotu publicznego zaspokajania tych potrzeb. Nastêpny etap stanowi
wy³onienie podmiotu koordynuj¹cego projekt, a tak¿e zespo³u doradczego. Kolejny krok wi¹¿e siê
z okreœleniem potencjalnych inwestorów. Po tych czynnoœciach podmiot publiczny powinien sprecyzowaæ strukturê projektu, czyli dokonaæ weryfikacji wstêpnych za³o¿eñ, m.in. finansowych,
a nastêpnie okreœliæ sposób wynagradzania partnera prywatnego i przyst¹piæ do ustalenia za³o¿eñ
realizacyjnych projektu, w tym okreœliæ formê realizacji projektu, by nastêpnie wybraæ partnera
prywatnego. Kolejny etap to czas zawarcia umowy o PPP, ewentualnie umowy koncesji, po którym nastêpuje tzw. zamkniêcie finansowe, czyli pozyskanie œrodków finansowych, i mo¿na rozpocz¹æ realizacjê projektu. Mimo tak ogromnego nak³adu pracy, który jest wymagany do
przygotowania projektu PPP, z danych przedstawionych na pocz¹tku 2012 r. przez Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Protokole z II posiedzenia Zespo³u Steruj¹cego wynika jednak,
¿e w ramach PPP aktualnie realizowany jest projekt budowy szpitala powiatowego w ¯ywcu.
Ponadto w Planie Pracy i w Planie Zamówieñ Publicznych na 2012 r. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przewiduje wsparcie przynajmniej piêciu projektów rozbudowy lub budowy
szpitali. W wyniku kilkumiesiêcznej pracy przygotowano zamówienia na doradztwo dla szpitala
powiatowego w £añcucie, trzech szpitali w Warszawie i szpitala w Gdyni. Rozpoczêto tak¿e prace
nad przygotowaniem projektu PPP dla spó³ki Szpitale Wielkopolskie w Poznaniu w zwi¹zku z planowan¹ przez ni¹ inwestycj¹. Zob. M. Blank, J. Kozak, System ochrony…, s. 78–87; Protokó³ z II posiedzenia Zespo³u Steruj¹cego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 8.02.2012,
http://www.ppp.gov.pl/dzialania_platformy/zespol_sterujacy/documents/protokol_z_ii_posiedzenia_
zs.pdf.
Por. Komisja Europejska, Zielona Ksiêga Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych
oraz prawa wspólnotowego dotycz¹cego zamówieñ publicznych i koncesji, Bruksela 30.04.2004,
COM (2004) 327 final, s. 4.
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œcie spo³ecznych obaw zwi¹zanych z prywatyzacj¹ ochrony zdrowia . Wykorzystanie PPP w sferze ochrony zdrowia, która jest jedn¹ z podstawowych sfer
dzia³ania samorz¹du terytorialnego, na pewno przyniesie korzyœci œwiadczeniobiorcom, jak i pañstwu, w szczególnoœci jeœli w wyniku standaryzacji procedur
postêpowania i przeprowadzania zasadnoœci wyboru partnera nad tradycyjnymi
76
sposobami realizacji zadañ publicznych PPP zostanie spopularyzowane .
Wzrost zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym w obszarze
ochrony zdrowia wydaje siê byæ procesem nieuniknionym i zarazem koniecznym,
tak¿e ze wzglêdu na dokonuj¹c¹ siê w tej dziedzinie restrukturyzacjê i próbê
wprowadzania zmian systemowych w ochronie zdrowia, zapocz¹tkowanych
ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej.
Performance of public tasks of local self- government in the field
of health care by public-private parthership
(Summary)
Municipalities, districts and voivodships perform public tasks aimed at satisfying the
needs of local communities in the field of health care. These tasks assigned to local selfgovernment by law, including those in the field of health care, can be performed by its own
organizational units or delegated to other subjects. A special form of support and delegation of public tasks, e.g. in the field of investment and services, which requires the simultaneous participation of public and private partners is call public-private partnership
(PPP or P3).
PPP is a method of performing public services and infrastructure by combining the
best of public and private sectors with the emphasis on value for money and delivering
high quality public services. P3 is a long-term performance-based approach to public infrastructure procuring. It implies that the private sector bears much of the responsibility in
terms of risk, delivery financing and the performance of infrastructure, from the design
and structural planning, to long-term maintenance. It offers three major benefits such as
lower costs, delay control, the optimization of risk and resources and innovation. P3 is typically long-term contract which uses specific financial structures to leverage performance
and innovation from the private-sector and release taxpayers from risks associated with the
design, construction, maintenance and operation of the infrastructure.
The main purpose of this paper is therefore to present the possibilities that arise from
the use of public-private partnerships in the performance of public tasks in the field of
health care by the local self-government. At this point there are only few examples of successful use of P3s in the field of health care by the local self-government in Poland. Hopefully the situation will change.
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76

28

PPP w systemach…, s. 9. W kwestii zagro¿eñ por.: K. W¹sowski, Realizacja przedsiêwziêæ…, s. 14;
¯. Skrenty, Partnerstwo…, s. 267; Ustawa…, s. 14.
I. Herbst, A. Jadach-Sepio³o, Raport z analizy..., s. 24.
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£UKASZ CORA*

Krytycznie o prywatyzacji wiêziennictwa w Polsce
z perspektywy gwarancji praw osadzonych

I.
Problem prywatyzacji wiêziennictwa pojawia siê na tle szerszego zagadnienia
realizacji przez pañstwo tradycyjnie pojmowanej funkcji wewnêtrznej (ochronnej), która polega na zapewnieniu bezpieczeñstwa obywatelom za pomoc¹ m.in.
1
armii, wymiaru sprawiedliwoœci i organów œcigania , a tendencji do coraz czêstszego zlecania, podmiotom spoza administracji publicznej, zadañ zastrze¿onych
2
dot¹d do w³aœciwoœci organów administracji publicznej .
Zarz¹dzanie jednostkami penitencjarnymi (zak³ady karne, areszty œledcze)
nale¿y niew¹tpliwie do typowych zadañ publicznych realizowanych przez admi3
nistracjê . Jest tak dlatego, ¿e osadzenie w jednostce penitencjarnej stanowi konsekwencjê wykonania decyzji procesowej (np. wyroku, postanowienia o tymczasowym aresztowaniu), podejmowanej przez organy procesowe w imieniu pañstwa. Ponadto prawo, a zw³aszcza postêpowanie wykonawcze jako trzecie stadium
przebiegu procesu karnego, nale¿y do prawnie regulowanej dzia³alnoœci organów pañstwa.

*
1

2

3

£ukasz Cora – prawnik, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Por. M. Sobolewski, O funkcjach pañstwa, ZNUJ 1971, z. 1, s. 11 i n.; J. Wróblewski [w:] W. Lang,
J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1980, s. 83–85; J. Kowalski, [w:] J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1981, s. 268 i n., M. Bankowicz, [w:] T. Woœ i J. Stelmach (red.), Wiedza o spo³eczeñstwie, Warszawa 2000, s. 39.
W nauce prawa administracyjnego prywatyzacja jest okreœlana mianem wszelkich przejawów „odstêpstwa od wykonywania zadañ przez podmioty administracji publicznej, dzia³aj¹ce w formach
prawa publicznego”, która polega na ograniczaniu aktywnoœci pañstwa w ¿yciu gospodarczym lub
spo³ecznym i wycofywaniu siê z wczeœniejszego zaanga¿owania w ró¿nych dziedzinach. W tej
kwestii zob. S. Biernat, Prywatyzacja zadañ publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 25–27.
E. Ura, Prawo administracyjne. Warszawa 2010, s. 74; M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:]
J. Zimmermann (red.), Koncepcja prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 95.
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Ogólnie rzecz bior¹c, postêpuj¹cy proces prywatyzacji zadañ publicznych jest
przejawem d¹¿enia pañstwa do zwiêkszenia poziomu partycypacji sektora
prywatnoprawnego w wykonywaniu obowi¹zków tradycyjnie przynale¿nych
do sfery imperium organów administracji publicznej. W zakresie systemu wiêziennictwa tak rozumiana prywatyzacja oznacza roz³o¿on¹ w czasie, œwiadom¹
i dobrowoln¹ rezygnacjê przez pañstwo z w³asnoœci i obowi¹zku dba³oœci o utrzymanie jednostek penitencjarnych w nale¿ytym stanie na rzecz podmiotów prywatnych (niepañstwowych). Ponadto przesuniêcie akcentu z sektora pañstwowego na prywatny w zakresie wiêziennictwa oznacza równie¿ aktualizacjê, po
stronie tego ostatniego, obowi¹zku zapewnienia niezbêdnego poziomu bezpieczeñstwa i standardów odbywania przez osadzonych zas¹dzonych kar i innych
œrodków reakcji karnej na przestêpstwo. W zwi¹zku z tym chodzi tu in concreto nie
tylko o zapewnienie bezpieczeñstwa obywatelom pozostaj¹cym na wolnoœci, którzy nie popadli w konflikt z normami prawa karnego, ale tak¿e o nale¿yty poziom
ochrony interesów tych osób, które podlegaj¹ izolacji od spo³eczeñstwa w okreœlonej jednostce penitencjarnej.

II
W kontekœcie rozwijaj¹cego siê w krajach anglosaskich prywatnego sektora
4
wiêziennictwa , niezale¿nie od tradycyjnie pojmowanej filozofii tzw. ius puniendi,
izolacja skazanych i aresztowanych mo¿e byæ, jak siê zdaje, postrzegana jako kategoria sui generis us³ugi wolnorynkowej. Musi ona jednak z uwagi na swój specyficzny przedmiot spe³niaæ bardzo rygorystyczne standardy, nie tylko w zakresie
dba³oœci o odpowiedni stan techniczno-budowlany samej jednostki, ale przede
wszystkim o dobór wykwalifikowanej kadry oraz zagwarantowanie stosowania
odpowiednich regu³ traktowania osadzonych.
W szczególnoœci powstaje pytanie, czy powierzenie tego typu newralgicznego zadania publicznego sektorowi prywatnemu mo¿e przynieœæ po¿¹dane korzyœci i zrealizowaæ za³o¿one cele. OdpowiedŸ na to pytanie nie jest zadaniem
³atwym, gdy¿ wymaga wieloaspektowego spektrum spojrzenia na ten problem.
I tak do podstawowych celów (zadañ) prywatyzacji wiêziennictwa zaliczyæ
nale¿y, z jednej strony, odci¹¿enie pañstwa od obowi¹zku zarz¹dzania jednostkami penitencjarnymi, z drugiej, zwiêkszenie efektywnoœci tych jednostek, zarówno przez wzrost ich dochodowoœci, jak i aktywizacjê osób osadzonych w perspektywie ich resocjalizacji i powrotu do spo³eczeñstwa. W œwietle powy¿szego, jak
ka¿da prywatyzacja, tak i ta, zasadnicze zadania stawia sobie z punktu widzenia
ekonomicznego, przywi¹zuj¹c szczególn¹ wagê do zysku jako podstawowego
punktu odniesienia. Oczywiœcie bezsporne jest to, ¿e chodzi tu o specyficzny
4

30

W tej kwestii zob. obszerne rozwa¿ania T.L. Krawczyka [w:] Prywatne wiêzienia. Tak czy nie?, „Ius et
Lex” 2005, z. 1, s. 15 i in.
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sektor, w którym podmiot prywatnoprawny – podejmuj¹c niezwykle wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – ca³y czas dzia³a dla osi¹gniêcia zysku. Podstawowa
w¹tpliwoœæ, jaka powstaje w tej mierze, dotyczy tego, czy w perspektywie wielu
b³êdów, nadu¿yæ i zaniechañ ze strony organów pañstwa, stopniowy proces oddawania zarz¹dzania wiêziennictwem w Polsce prywatnym przedsiêbiorcom,
przyniesie bardziej po¿¹dany efekt koñcowy, ni¿ gdyby utrzymaæ realizacjê tych
zadañ w ramach obowi¹zuj¹cego status quo, tj. struktur administracyjnej dzia³alnoœci pañstwa. Trudno jest, jak siê zdaje, zastosowaæ w tym zakresie „równ¹ miarê” do procesu przyk³adowo prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, gdy¿
odnoœnie do tego typu przekszta³ceñ w³asnoœciowych jasne jest, ¿e podmiot prywatny ma nie tylko wiêksz¹ zdolnoœæ inwestycyjn¹, ale i wiêksz¹ zdolnoœæ do
podwy¿szenia poziomu zatrudnienia, podczas gdy w zakresie wiêziennictwa bêdzie on raczej d¹¿yæ do redukcji poziomu zatrudnienia w administracji i s³u¿bie
wiêziennej.
St¹d „miar¹ sukcesu” zak³adu penitencjarnego jest nie komercyjny zysk,
a przywrócenie spo³eczeñstwu skazanego, tak aby nie wyrz¹dza³ w nim wiêcej
5
szkód i nie zagra¿a³ innym obywatelom . Cel ten mo¿e zostaæ osi¹gniêty m.in.
przez sprawne zarz¹dzanie dan¹ jednostk¹ (w tym w³aœciwy dobór kadry penitencjarnej), jak równie¿ przez aktywizacjê pracownicz¹ osadzonych (prace zlecone, kursy, szkolenia zawodowe). Z punktu widzenia realizacji celu resocjalizacyjnego izolacji penitencjarnej praca skazanego musi jednak spe³niaæ okreœlone
wymogi, do których zalicza siê: produktywny charakter pracy, kolektywnoœæ,
to¿same warunki pracy i p³acy jak przy wykonywaniu jej na wolnoœci. Ponadto
powinna ona byæ wykonywana zgodnie z wyuczonym przez skazanego zawodem lub jego predyspozycjami, a w razie braku zawodu powinna byæ po³¹czona
6
z odpowiednim szkoleniem zawodowym .
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kwesti¹ budz¹c¹ szczególne zastrze¿enia jest stan
infrastruktury wiêziennej, który jest w Polsce konsekwencj¹ przeludnienia
jednostek penitencjarnych, jak i braku nale¿ytego poziomu inwestycji w tym
zakresie. Ogólna liczba osadzonych w Polsce wynosi na dzieñ 30 wrzeœnia 2012 r.
7
84 175 z czego 7462 stanowi¹ osoby tymczasowo aresztowane . Warto przy tym
podkreœliæ, ¿e w œwietle niniejszych danych statystycznych Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej (dalej CZSW), wydatki na utrzymanie osadzonych oraz na
5

6

7

Zob. M. Bernaœ, Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w jednostce penitencjarnej, „Acta Universitas Wratislavensis. Socjologia” XLIV, Wroc³aw 2008 s. 275; J. Galicki, Zatrudnienie osadzonych w zak³adach karnych
jako czynnik resocjalizacyjny, [w:] W. Ambroziak, H. Machela i P. Stêpniak (red.), Misja S³u¿by Wiêziennej, a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwañ spo³ecznych, IV Polski kongres penitencjarny, Poznañ–Gdañsk–Warszawa–Kalisz 2008, s. 637 i n.
Por. H. Pop³awski, Œrodki i metody oddzia³ywania penitencjarnego, „Przegl¹d Penitencjarny i Kryminologiczny” 1984, nr 5, s. 159;B. Holyst, Oddzia³ywanie penitencjarne jako sposób zapobiegania przestêpczoœci, [w:] Misja s³u¿by wiêziennej..., s. 136.
http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012_wrzesien_statystyka_biezaca.pdf, dostêp dnia 10.11.2012.
Dla porównania w 2006 roku – 88 374 osadzonych, w 2007 roku – 87 462 osadzonych, w 2008 roku –
82 882 osadzonych, w 2009 roku – 83 791 osadzonych, w 2010 – 78 497 osadzonych.
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funkcjonowanie zak³adów karnych i aresztów œledczych w 2011 roku (bud¿et
krajowy oraz œrodki unijne) wynios³y ogó³em 2 427 983 z³, przy œrednim stanie
ob³o¿enia jednostek penitencjarnych w skali roku na poziomie 82 558. W zakresie
wydatków na utrzymanie jednego osadzonego daje to kwotê roczn¹ 29 409,42 z³
(miesiêczn¹ 2 450,79 z³, a dzienn¹ 80,57 z³). Z kolei wspó³czynnik powszechnoœci
zatrudnienia osadzonych wyniós³ w badanym okresie 31,2%, tj. 24 194 w tym 243
tymczasowo aresztowanych), z czego 9279 osadzonych by³o zatrudnionych
odp³atnie.
W tej kwestii zwróciæ równie¿ nale¿y uwagê na fakt, ¿e w œwietle danych statystycznych CZSW pojemnoœæ oddzia³ów mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych wynosi 83 030 dostêpnych miejsc zakwaterowania (tj. 99,1% zaludnie8
nia), a ogólne ich zaludnienie osi¹gnê³o poziom 82 317 osadzonych (97,9%) .
Oznacza to, zgodnie z wydanym przez CZSW komunikatem o zaludnieniu z dnia
2 listopada 2012, ¿e w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci z dnia 25 listopada 2009 r. „w sprawie trybu postêpowania w³aœciwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zak³adach karnych lub aresztach œled9
czych przekroczy w skali kraju ogólnej pojemnoœci tych zak³adów” nie
10
wystêpuje w Polsce zjawisko przeludnienia . Ponadto w zwi¹zku ze zjawiskiem
przeludnienia wiêzieñ zauwa¿yæ nale¿y, z jednej strony, zgodnie z art. 110 §2
11
k.k.w , ¿e powierzchnia celi mieszkalnej , która przypada na skazanego w Polsce,
2
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 m , co w oczywisty sposób nie spe³nia standardów
12
œredniej europejskiej w zakresie metra¿u . Z drugiej zaœ strony oko³o 60% infrastruktury penitencjarnej w naszym kraju zosta³o wybudowane przed 1918 rokiem, a wiêc w okresie braku pañstwowoœci polskiej.
Pytanie, jakie siê tu nasuwa, brzmi: czy prywatyzacja wiêziennictwa mo¿e doprowadziæ do zmiany tych niekorzystnych danych statystycznych?
Jeœli chodzi o oszczêdnoœci zwi¹zane z kosztami funkcjonowania prywatnych
wiêzieñ, to wed³ug danych statystycznych Departamentu Sprawiedliwoœci USA
z 2001 r. nie przekroczy³y one zak³adanych 20%, koncentruj¹c siê g³ównie na obni¿eniu kosztów pracy (poziomu etatowoœci), bez uwzglêdnienia danych dotycz¹cych liczby osadzonych, wieku zak³adu karnego i tzw. ukrytych kosztów
13
funkcjonowania, zwi¹zanych przyk³adowo z pomoc¹ medyczn¹ . Nietrudno jest
8
9
10
11
12

13
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http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012-11-02_szczegolowa-informacja-o-zaludnieniu-oddzialow-mieszkalnych.pdf, dostêp dnia 10.11.2012 r.
Dz.U. nr 202, poz.1564.
http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012-11-02_komunikat-w-sprawie-zaludnienia-zakladowkarnych-i-aresztow-sledczych.pdf, dostêp dnia 10.11.2012].
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.).
W tej kwestii zob. szczegó³owo porównanie dokonane przez J. Jasiñskiego, który wskaza³, ¿e np.
w Norwegii wspó³czynnik ten wynosi od 6 do 10, w Austrii – 6, w Belgii – 9, w Grecji – 10 , a w Niemczech –
10 m (J. Jasiñski, Problem przeludnienia zak³adów karnych, PWP 1997, nr 15, s. 22–25; zob. równie¿
M. Melezini, O kryzysie polskiego systemu penitencjarnego, [w:] Misja S³u¿by Wiêziennej..., s. 387–392.
W tej kwestii zob. W. Zalewski, Prywatne wiêzienie – szanse i zagro¿enia, [w:] Misja S³u¿by Wiêziennej...,
s. 95–96 i cyt. tam literatura.
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zauwa¿yæ, ¿e mamy w polskim systemie wiêziennictwa jeden z najni¿szych
w Europie stosunków liczby zatrudnionych funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej
do liczby osadzonych, który w 2008 r. wyniós³ 1 : 2,97, podczas gdy np. w Szwecji
wyniós³ on 1:1,095. Oznacza to, ¿e zmniejszenie etatowoœci w prywatnych wiêzieniach mog³oby spowodowaæ obni¿enie poziomu bezpieczeñstwa pracowników,
14
jak i osadzonych . Na tym tle zdaje siê nie budziæ w¹tpliwoœci fakt, ¿e prywatny
administrator zak³adów penitencjarnych w Polsce bêdzie poszukiwaæ oszczêdnoœci nie tylko w redukcji liczby, ale i jakoœci zatrudnianych pracowników, którzy
mog¹ nie odbyæ dostatecznej liczby szkoleñ, nie mówi¹c ju¿ o podstawowych brakach w wykszta³ceniu (przyk³adowo z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej).
Ponadto wzorem USA istnieje uzasadniona obawa, ¿e nie bêdzie on gwarantowaæ
osadzonym niezbêdnej pomocy lekarskiej, a tak¿e psychologicznej i pedagogicznej, nie mówi¹c ju¿ o pomocy postpenitencjarnej.
Co do kwestii przeludnienia i ogólnej liczby osadzonych, sprawa ta zdaje siê
byæ indyferentna odnoœnie do tego, czy dana jednostka jest prowadzona przez
publicznego czy prywatnego „w³aœciciela”. Jest tak dlatego, ¿e to nie w gestii
CZSW ani tym bardziej jakiegokolwiek prywatnoprawnego odpowiednika
s³u¿by zarz¹dzaj¹cej wiêziennictwem le¿y kwestia stosowania kar, tymczasowego aresztowania czy innych œrodków reakcji karnej. Obni¿enia poziomu prizonizacji w Polsce upatrywaæ nale¿y nie w zmianie struktury zarz¹dzania wiêziennictwem, a w szerszym wykorzystywaniu przez organy wymiaru sprawiedliwoœci
tzw. sprawiedliwoœci naprawczej i œrodków s³u¿¹cych konsensualnemu sposobowi zakoñczenia konfliktów karnych. Chodzi tu w szczególnoœci o rozszerzenie
spektrum stosowania w procesie karnym takich narzêdzi karnoprawnych jak:
naprawienie szkody (art. 46 k.k.), nawi¹zka (art. 47 k.k.), œwiadczenie pieniê¿ne
(art. 49 k.k.), mediacja (art. 23a k.p.k. i 341 § 3 k.p.k.) – zw³aszcza jako przes³anki
umorzenia postêpowania karnego (art. 17 k.p.k.), wniosku o skazanie bez rozprawy (art. 335 w zw. z 343 k.p.k.) i dobrowolnego poddania siê karze (art. 387 k.p.k.) –
w odniesieniu do wszystkich rodzajów przestêpstw, a tak¿e zwiêkszenia u¿ytecznoœci œrodków probacyjnych (zw³aszcza warunkowego umorzenia postêpowania – art. 66 k.k.), instytucji œwiadka koronnego oraz systemu dozoru elektronicznego. Rozwi¹zanie problemu zbyt du¿ej liczby osadzonych w jednostkach
penitencjarnych le¿y zatem w gestii ustawodawcy i praktyki orzeczniczej s¹dów
powszechnych, które powinny odejœæ od modelu retributive justice na rzecz resto15
rative justice .
Niew¹tpliwie korzyœci, jakie mog¹ zostaæ odniesione przy prywatyzacji wiêziennictwa, dotycz¹ realizacji zadañ publicznych w zakresie budowy nowej infrastruktury, która, bêd¹c bardziej nowoczesna i dostosowana do wyzwañ wspó³14
15

S³u¿ba Wiêzienna, Nowe wiêziennictwo. Zmiany 2010, Warszawa 2010
Zob. A. Gaberle, Systemy reakcji na przestêpczoœæ jako odpowiedzi na „wzywania wspó³czesnoœci”, [w:]
J. Czapska, A. Gaberle, A. Œwiat³owski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwañ wspó³czesnoœci. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Stanis³awa Waltosia, Warszawa 2000, s. 38–43.

Disputatio – Tom XV

33

£ukasz Cora

czesnoœci, przyczyniæ mog³aby siê do zwiêkszenia efektywnoœci procesów
korekcyjno-resocjalizacyjnych osadzonych. Pozytywnego aspektu w prywatyzacji wiêziennictwa mo¿na równie¿ doszukiwaæ siê w potencjalnie wiêkszym poziomie aktywizacji zawodowej osadzonych, co mo¿e jednak oznaczaæ, ¿e czêœæ
wynagrodzenia mo¿e pozostaæ w bud¿ecie prywatnych instytucji zarz¹dzaj¹cych
zak³adami karnymi i aresztami œledczymi. Na tym tle powstaje równie¿ wiele
w¹tpliwoœci etycznych, które koncentruj¹ siê na przyzwoleniu czerpania korzyœci
z cudzego uwiêzienia w kontekœcie kalifornijskiej regu³y „three strikes and you
are out”, wspieranej przez przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê budow¹ zak³adów karnych, oraz lokalizacji jednostek penitencjarnych na terenach nie tylko daleko
poza obszarami zaludnienia (co utrudnia przyk³adowo prawo do kontaktu z oso16
bami najbli¿szymi), ale tak¿e zgodnymi z standardami ochrony œrodowiska . Innymi s³owy, w¹tpliwoœci te nie maj¹ charakteru pozornego, gdy¿ dotycz¹ relacji
interesów na linii przedsiêbiorca-pracownik jednostki-osadzony, gdzie dobro
publiczne, prawid³owoœæ odbywania kary przez osadzonych oraz warunki pracy
i p³acy pracowników jednostek zdaj¹ siê mieæ mniejsze znaczenie od potencjalnego zysku, jaki „przedsiêbiorstwo” mo¿e osi¹gn¹æ.

III
W œwietle powy¿szych ustaleñ wskazaæ nale¿y na zasadnicz¹ obawê, jaka
powstaje w zwi¹zku z prywatyzacj¹ wiêziennictwa w Polsce. Dotyczy ona przestrzegania w prywatnych jednostkach penitencjarnych podstawowych gwarancji
praw osadzonych. Chodzi tu o zapewnienie przez instytucjê ustawowych œrodków zabezpieczaj¹cych okreœlone prawa lub interesy osadzonego w procesie kar17
nym oraz w samym miejscu izolacji penitencjarnej . A zatem nasuwaj¹ca siê
w¹tpliwoœæ dotyczy sytuacji prawnej osadzonego tak w zak³adzie karnym lub
areszcie œledczym, jak i w postêpowaniu wykonawczym w zwi¹zku z przejêciem
zarz¹dzania jednostk¹ penitencjarn¹ przez podmiot prywatnoprawny.
Decyduj¹ce znaczenie dla prawid³owego wykonywania izolacji osadzonych
w zak³adach penitencjarnych przypisaæ nale¿y s¹dowi (np. art. 3 w zw. z art. 7
k.k.w.) i s¹dowemu nadzorowi penitencjarnemu (art. 32–36 k.k.w.) oraz tzw. pozas¹dowym organom wykonuj¹cym orzeczenia s¹dowe – komisji penitencjarnej,
dyrektorowi zak³adu karnego i aresztu œledczego oraz funkcjonariuszom s³u¿by
18
wiêziennej .
Ogólnie rzecz bior¹c, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e skazany zachowuje prawa i wolnoœci obywatelskie, o których mowa w rozdziale II Konstytucji RP, poza tymi, które
zosta³y ograniczone prawomocnym orzeczeniem s¹du. A wykonanie kary, œrodka
16
17
18
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Szerzej na temat w¹tpliwoœci w tym zakresie w USA por. W. Zalewski, Prywatne wiêzienie..., s. 93–94.
Co do pojêcia gwarancji karnoprocesowych zob. M. Cieœlak, Polska procedura karna. Podstawowe
za³o¿enia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 478 i n.
Zob. S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wyk³adu. Warszawa 2007, s. 82.
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karnego, zabezpieczaj¹cego i zapobiegawczego musi uwzglêdniaæ poszanowanie
godnoœci ludzkiej skazanego i odbywaæ siê w sposób humanitarny (arg. ex art. 4
k.k.w.). Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 5 k.k.w. jest on podmiotem
praw i obowi¹zków okreœlonych w Kodeksie karnym wykonawczym i ma obowi¹zek stosowaæ siê do wszystkich poleceñ organów postêpowania wykonawczego, zmierzaj¹cych do wykonania orzeczenia.
Organy postêpowania wykonawczego s¹ obowi¹zane do dzia³ania w granicach i na podstawie prawa karnego wykonawczego, a w wykonywaniu swoich
obowi¹zków maj¹ prawo do stosowania wszystkich przewidzianych œrodków,
koniecznych do wykonania orzeczenia bez zw³oki (art. 9 § 1 k.k.w.) oraz zagwa19
rantowania bezpieczeñstwa w zak³adzie penitencjarnym .
Obecna sytuacja prawna (status) skazanego jest konsekwencj¹ ewolucji prawa karnego wykonawczego w Polsce w zakresie jego dostosowania do standardów miêdzynarodowych w zakresie ochrony praw osób pozbawionych wolnoœci.
Podstawowe zmiany w k.k.w. wprowadzone do ustawodawstwa w wyniku
transformacji ustrojowej roku 1989/1990 w Polsce polega³y na:
– wprowadzeniu podmiotowego traktowania osadzonych przez personel penitencjarny,
– rezygnacji z elementów tzw. dyscypliny formalnej,
– liberalizacji postêpowania z osadzonymi,
– umo¿liwienia kontaktu z osobami najbli¿szymi i stosowaniu nagród w postaci
tzw. przepustek,
– pozwolenia na posiadanie w celach m.in. prywatnego sprzêtu RTV,
– wprowadzeniu nowej hierarchii zak³adów karnych i klasyfikacji skazanych20.
Dalsze zmiany wynikaj¹ce z uchwalenia nowego k.k.w. w roku 1997 dotyczy³y zwiêkszenia uprawnieñ osadzonych wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Polskê miêdzynarodowych Ÿróde³ ochrony praw wiêŸniów, udoskonalenia leczenia wiêŸniów chorych na alkoholizm i narkomaniê oraz podjêcia leczenia osadzonych
chorych na HIV/AIDS.
Skazany jest osob¹, wobec której zapad³ prawomocny wyrok skazuj¹cy b¹dŸ
wobec której zastosowano œrodek zabezpieczaj¹cy lub zapobiegawczy. Przede
wszystkim posiada on jednak status strony postêpowania karnego wykonawczego, dziêki czemu przys³uguje mu odpowiedni zakres uprawnieñ przed s¹dem
w zakresie sposobu wykonania orzeczeñ.
21
Niezale¿nie od przyjmowanych sposobów klasyfikacji praw skazanego do
podstawowych jego uprawnieñ, zwi¹zanych z obowi¹zkiem poddania siê wykonaniu orzeczenia, nale¿y: prawo do traktowania z poszanowaniem ludzkiej godnoœci, wolnoœæ od tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania i karania,
19
20
21

Ibidem, s. 67.
W tej kwestii zob. P. Moczyd³owski, Wiêziennictwo – od systemu totalitarnego do demokratycznego, PWP
1994, s. 3–6.
Por. M. Kuæ, M. Ga³¹zka, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009, s. 30–31
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prawo do humanitarnego traktowania (art. 4 § 1 k.k.w.), prawo do sk³adania
wniosków, skarg i próœb do organów wykonuj¹cych orzeczenie (art. 6 § 2 k.k.w.),
prawo do s¹dowej kontroli sposobu wykonywania orzeczenia (np. art. 7 k.k.w.,
203 k.k.w.), prawo do informacji, prawo do korzystania z pomocy przedstawiciela
(42 k.k.w.). Jeœli chodzi o gwarancje praw skazanego (jako strony) w postêpowaniu wykonawczym, to S. Pawela wymienia wœród nich: „prawo inicjowania postêpowania i sk³adania wniosków dowodowych, prawo uczestniczenia w czynnoœciach procesowych i stawiania pytañ, prawo do sk³adania oœwiadczeñ procesowych, prawo do korzystania z obroñcy w postêpowaniu przed s¹dem, prawo do
zaskar¿ania decyzji procesowych (tj. wnoszenia za¿aleñ na decyzje procesowe –
22
postanowienia i zarz¹dzenia)” .
Szczególny status skazanego wymaga, ze strony organów wykonawczych,
takiego postêpowania z nim, aby uwzglêdnione zosta³y wszystkie zasady prawa
karnego wykonawczego, do których zalicza siê: zasadê poszanowania godnoœci
ludzkiej skazanego (art. 3 i 4 k.k.w.), zasadê podmiotowego traktowania skazanego (art. 5 § 1 k.k.w.), zasadê sprawiedliwoœci, wspó³dzia³ania ze spo³eczeñstwem
(art. 15 § 2 k.p.k. i art 10 § 4 k.k.w.), zasadê indywidualizacji wykonywania kary
(art. 67 § 2 k.k.w., art. 79-100 k.k.w.), zasadê praworz¹dnoœci, zasadê resocjalizacji
oraz zasadê podporz¹dkowania s¹dowi procesu wykonywania orzeczeñ (np. art.
23
7 i 11 k.k.w.) . W zakresie postêpowania wykonawczego istotne znaczenie odgrywa równie¿ ustawa o s³u¿bie wiêziennej, która reguluje kwestiê praw i obowi¹zków funkcjonariuszy w stosunkach z osadzonymi, w tym zw³aszcza do24
tycz¹cych stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego .
Co siê tyczy gwarancji rangi konstytucyjnej i konwencyjnej, to ingerencja
w prawa i wolnoœci osadzonego, wobec którego wykonywana jest kara lub œrodek
zapobiegawczy, musi spe³niaæ wymogi stawiane przez zasadê proporcjonalnoœci,
25
o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP . Jakakolwiek postaæ ingerencji musi
byæ zatem przewidziana wprost w ustawie (ex art. 4 § 2 k.k.w.), musi ona s³u¿yæ
ochronie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz wolnoœci praw i innych
osób. Ponadto musi byæ ona konieczna (proporcjonalna) do realizacji za³o¿onego
celu oraz nie mo¿e naruszaæ istoty prawa i wolnoœci, które limituje. Gdy chodzi
o gwarancje praw osoby pozbawionej wolnoœci, to zarówno Europejska Konwen26
cja Praw Cz³owieka ( EKPCz ) , jak i Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
22
23
24
25
26
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S. Pawela, Prawo karne wykonawcze..., s. 92–93.
Zob. S. Pawela, Prawo karne wykonawcze..., s. 66 i n.; M. Kuæ, M. Ga³¹zka, Prawo karne wykonawcze...,
s. 12–16.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o s³u¿bie wiêziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79, poz. 523 ze zm.).
Równie¿ istotne gwarancje praw osadzonych zapewnia art. 40, 41 ust. 1 i 4, 42 ust. 2, 77, 79 ust. 1, 80
Konstytucji RP.
Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. nr 61, poz. 284 ze zm.).
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i Politycznych przypisa³y szczególne znaczenie zakazowi tortur oraz okrutnemu, nieludzkiemu i poni¿aj¹cemu sposobowi traktowania lub karania (art. 3
EKPCz, 7 MPPOiP).
Szczególne wymogi w zakresie europejskich standardów traktowania wiêŸniów nak³ada zalecenie Komitetu Ministrów Pañstw Cz³onkowskich Rady Euro28
py w sprawie europejskich regu³ wiêziennych . Celem tych regu³ jest: ustanowienie minimalnych wzorców postêpowania dla wszystkich tych dziedzin
administracji wiêziennej, które stanowi¹ podstawê ludzkich warunków osadzenia oraz pozytywnego postêpowania w nowoczesnych i postêpowych systemach;
s³u¿enie jako bodziec dla administracji wiêziennych do rozwijania polityki oraz
dzia³añ praktycznych i zarz¹dzania opartych na istotnych wspó³czesnych zasadach celowoœci i s³usznoœci; pobudzanie u cz³onków personelu wiêziennego takich postaw zawodowych, które odzwierciedlaj¹ istotne spo³ecznie i moralnie
wartoœci ich pracy oraz tworzenie warunków, które mog¹ daæ najlepsze wyniki
w wype³nianiu przez nich obowi¹zków dla dobra powszechnego i opieki nad
wiêŸniami oraz dla ich satysfakcji zawodowej; dostarczenie realistycznych, podstawowych kryteriów, na podstawie których administracje wiêzienne oraz osoby
odpowiedzialne za inspekcjê warunków osadzenia i zarz¹dzania wiêzieniami
mog³yby dokonywaæ wiarygodnych ocen dokonañ i d¹¿yæ do jeszcze lepszych rezultatów.
Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy dotycz¹ równie¿ kwestii szczegó³owych. Maj¹ one jednak przede wszystkim na celu ochronê praw osobistych
wiêŸniów, ze szczególnym uwzglêdnieniem legalnoœci wykonania œrodków skutkuj¹cych pozbawieniem wolnoœci, poprzez kontrolê wykonywan¹, zgodnie z prawem krajowym, przez w³adzê s¹dow¹ lub inny organ nale¿ycie ustanowiony dla
odwiedzania wiêŸniów i niebêd¹cy czêœci¹ administracji wiêziennej. W tym zakresie równie istotne zalecenia formu³owane s¹ odnoœnie do œrodków oddzia³ywania penitencjarnego: kontakty wiêŸniów ze œwiatem zewnêtrznym, kontakty osobiste, przepustki wiêzienne, kontakty korespondencyjne wiêŸniów czy
bie¿¹ca informacja dotycz¹ca zawiadomienia o œmierci, chorobie czy transporcie,
a tak¿e praca i nauka wiêŸniów oraz system nagród i kar dyscyplinarnych. Uwiêzienie stanowi bowiem, zgodnie z zaleceniem przez pozbawienie wolnoœci, karê
sam¹ w sobie. Warunki uwiêzienia i rygory wiêzienne nie mog¹ powiêkszaæ zatem same przez siê cierpienia, z wyj¹tkiem wypadków usprawiedliwionych segregacj¹ oraz utrzymaniem dyscypliny. Z kolei praca wiêŸniów powinna byæ
postrzegana jako pozytywny element postêpowania zak³adowego, szkolenia
oraz zarz¹dzania. Ka¿dy zak³ad penitencjarny powinien stosowaæ spójny program edukacji w celu stworzenia wszystkim wiêŸniom mo¿liwoœci rozwijania co
27
28

Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r.
nr 38, poz. 167).
Zalecenie Nr (87) 3 Komitetu ministrów pañstw cz³onkowskich w sprawie europejskich regu³ wiêziennych z dnia 12 lutego 1987 r., które co roku jest aktualizowane.
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najmniej niektórych ich potrzeb indywidualnych i aspiracji. Programy takie powinny mieæ na celu poprawê szans pomyœlnej readaptacji spo³ecznej, podtrzymanie morali i poprawê zachowania siê wiêŸniów oraz zachowania szacunku dla samego siebie. Ponadto, maj¹c na wzglêdzie podstawowe znaczenie personelu
wiêziennego dla w³aœciwego zarz¹dzania zak³adami karnymi oraz osi¹gania
przez nie za³o¿onych celów organizacyjnych i celów postêpowania z wiêŸniami,
administracja wiêzienna poœwiêca szczególn¹ uwagê na œcis³e przestrzeganie
regu³ dotycz¹cych personelu. Personel wiêzienny powinno stale zachêcaæ siê, poprzez szkolenie, poradnictwo i pozytywny styl zarz¹dzania, do przyjmowania
humanistycznej postawy oraz d¹¿enia do wy¿szej skutecznoœci i zaanga¿owania
w wype³nianiu swoich obowi¹zków. Administracja wiêzienna powinna dbaæ
o staranny dobór ca³ego personelu do s³u¿by przygotowawczej i sta³ej. Szczególny nacisk powinna k³aœæ na przestrzeganie prawa, ludzkie podejœcie, umiejêtnoœci zawodowe oraz osobowoœciow¹ przydatnoœæ do danej pracy. Zgodnie z zaleceniem personel powo³uje siê z zasady, na pe³ne etaty, jako zawodowy personel
wiêzienny, maj¹cy status pañstwowej s³u¿by cywilnej z trwa³oœci¹ zatrudnienia,
zale¿nym jedynie od w³aœciwego postêpowania, skutecznoœci, dobrego stanu
zdrowia somatycznego i psychicznego oraz odpowiedniego poziomu wykszta³cenia. Ostatni¹ niezwykle istotn¹ kwesti¹, na jak¹ wskazuje zalecenie, jest problematyka przygotowania do zwolnienia osadzonego z zak³adu karnego i pomoc
29
postpenitencjarna .

IV
Przestrzeganie gwarancji praw osadzonego w zak³adzie karnym lub areszcie
œledczym w toku postêpowania wykonawczego podnieœæ nale¿y do wartoœci najwa¿niejszych i podstawowych. Zabezpieczenie ich praw i interesów nabiera
szczególnego znaczenia w toku izolacji penitencjarnej. Przeprowadzone rozwa¿ania pozwalaj¹ na konstatacjê, która stawia ideê prywatyzacji wiêziennictwa
w Polsce w negatywnym œwietle z punktu widzenia adaptacji tych wymogów
w jednostkach penitencjarnych zarz¹dzanych przez prywatnego w³aœciciela za
pomoc¹ prywatnej administracji i s³u¿by wiêziennej, nawet w perspektywie objêcia tej kwestii zakresem tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), choæ pod
nadzorem publicznego wymiaru sprawiedliwoœci. Nieodzowne staje siê w tym
miejscu podkreœlenie, ¿e postêpowanie wykonawcze jest czêœci¹ (stadium) procesu karnego i jako takie musi w zakresie izolacji penitencjarnej spe³niaæ okreœlone
wymagania, gdy¿ jego ocena pod k¹tem prawid³owoœci postêpowania z osadzonymi

29

Zob. szczegó³owe rozwa¿ania na temat europejskich regu³ wiêziennych w: D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie standardy traktowania wiêŸniów (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej). Zarys wyk³adu, Toruñ 1998.
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w jednostkach penitencjarnych rzutuje na ogólne postrzeganie prawid³owoœci
ca³ego procesu karnego.
Critical estimate of privatization of prisons in Poland
from the perspective of securing the rights of prisoners
(Summary)
Privatisation of penitentiary units occurs various concerns. The main thesis of the article are focused on a problem of privatization of state aims ( public administration ) in the
light of basic legal guarantees of convicted and arrested person regulated in internal and international legal sources. Despite of state judicial supervision, due to the concerns on adaption of pedagogical preparation and legal requirements by non-govermental (private)
administration in penitentiary units final conclusions put the idea of privatisation of prison
system in Poland from a legal, economical and moral point of view in a negative light. The
problem of prison privatization occurs on the background of the broader issue of the implementation of the state has traditionally understood the inner function (protective), which is
to ensure the security of citizens by, among others the army, the judiciary and law enforcement, and every time the tendency to frequent outsourcing to third parties outside the public administration tasks previously reserved to the characteristics of public administration.
Management penitentiary units (prisons, remand center) belongs to the most common
tasks performed by public administration. The reason is that embedding in a penitentiary is
a consequence of the implementation of the decision process (eg judgment, the detention
order) process undertaken by the authorities in the State. In addition, the law, and particularly the enforcement proceedings as the third stage of the criminal process is a legally regulated activity of state bodies. In general, progressive process of privatization of public tasks
is a manifestation of state efforts to increase the level of private-sector participation in the
performance of duties traditionally belonging to the sphere of public administration of the
empire. Conducted considerations allow for observation, which makes the idea of privatization of prisons in Poland in a negative light in terms of adaptation of these requirements
in penitentiary institutions managed by a private owner with a private prison administration and even in the perspective of extending the scope of the so-called issues. public-private
partnership (PPP), while under the supervision of public justice.
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BART£OMIEJ GLINIECKI*

Perspektywy dalszego funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych jako prawnego
instrumentu wspierania przedsiêbiorczoœci przez pañstwo

Wstêp
Nied³ugo minie dwadzieœcia lat od stworzenia ram prawnych dla funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W ci¹gu niemal dwóch dekad
ich dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do poprawy wskaŸników ekonomicznych zwi¹za1
nych z inwestycjami zagranicznymi oraz do rozwoju rodzimych przedsiêbiorców wspó³pracuj¹cych z zagranicznymi inwestorami, którzy ulokowali swe
zak³ady produkcyjne na terenie stref. Co niebagatelne dla setek tysiêcy ludzi,
przedsiêbiorcy funkcjonuj¹cy w specjalnych strefach ekonomicznych odpowiadaj¹ za utrzymanie oko³o 240 tysiêcy miejsc pracy, spoœród których oko³o 3/4 to
2
nowo utworzone stanowiska . £¹czna wartoœæ inwestycji w strefach siêgnê³a
3
pu³apu 80 mld z³otych, z czego ponad 80% kapita³u pochodzi z zagranicy . Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych przek³ada siê nie tylko na parametry ekonomiczne gospodarki narodowej, lecz przede wszystkim ma znaczenie dla
mieszkañców regionów, nierzadko boleœnie dotkniêtych restrukturyzacj¹ lokalnych oœrodków gospodarczych w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
*
1

2

3

Dr Bart³omiej Gliniecki – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Miêdzynarodowego
Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Od pocz¹tku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych nap³ynê³o do nich ok. 10% wszystkich bezpoœrednich inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce (Ministerstwo Gospodarki,
Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 6; dokument dostêpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl, dostêp dnia 9 stycznia 2013. Ich
³¹czna powierzchnia wedle stanu na koniec 2012 r. wynosi³a ok. 150 km , co stanowi ok. 0,0005% terytorium Polski.
Ministerstwo Gospodarki, Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na koniec II kwarta³u
2012 r., s. 1; dokument dostêpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, http://www.
mg.gov.pl, dostêp dnia 9 stycznia 2013.
Aczkolwiek Polska jest pañstwem, z którego pochodzi najwiêcej kapita³u inwestowanego na terenach specjalnych stref ekonomicznych; Ministerstwo Gospodarki, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r., druk sejmowy nr 446, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, s. 18.
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Pierwotnie strefy mia³y goœciæ przedsiêbiorców w oparciu o szczególny, preferencyjny re¿im prawny w³aœnie przez okres dwudziestu lat. W 2009 roku horyzont czasowy ich dzia³ania, nie bez oporów, zosta³ przed³u¿ony do koñca 2020
4
roku . Obecny czas dla funkcjonowania stref mo¿na okreœliæ mianem prze³omowego – z jednej strony sk³aniaj¹cego ku dokonywaniu pewnych podsumowañ
ich dotychczasowej dzia³alnoœci, w szczególnoœci ewaluacji ram prawnych, w których funkcjonuj¹, a z drugiej – predestynuj¹cego do zarysowania ich przysz³ej
roli wobec zmieniaj¹cego siê otoczenia gospodarczego i wyzwañ, jakim sprostaæ
musi ta formu³a zachêcania zagranicznych inwestorów do lokowania inwestycji
w Polsce. Nie bez znaczenia w tym kontekœcie s¹ równie¿ wa¿¹ce siê obecnie losy
kolejnego rozszerzenia ram funkcjonowania stref ekonomicznych do 2026 roku.
Na tê decyzjê czeka wielu potencjalnych inwestorów, dla których gospodarczy
sens inwestowania uzale¿niony jest od gwarancji dostatecznie d³ugiego okresu
preferencji podatkowych, zapewniaj¹cy odpowiedni poziom zwrotu nak³adów
inwestycyjnych5. Ju¿ teraz dostrzegalne jest to, ¿e dotychczasowa koncepcja funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, zarówno zarysowana
obowi¹zuj¹cymi je przepisami prawnymi, jak i opracowan¹ przez Ministerstwo
Gospodarki strategi¹ rozwoju, wymaga odœwie¿enia i dostosowania do nowych
wyzwañ: wsparcia rodzimych, przede wszystkim innowacyjnych, przedsiêbiorców oraz ich kooperacji z sektorem nauki.

Od oaz dla zagranicznych przedsiêbiorców do motoru
tzw. innowacyjnoœci
Pocz¹tkowo podstawowym zadaniem specjalnych stref ekonomicznych
(SSE) by³o przyci¹gniêcie zagranicznych przedsiêbiorców do Polski i stworzenie
6
dla nich specjalnych warunków infrastrukturalnych oraz prawnych, które zachêc¹ do rozwiniêcia na obszarach stref dzia³alnoœci produkcyjnej. Tego rodzaju
wsparcie musia³o zostaæ zakwalifikowane jako pomoc publiczna, aczkolwiek do7
zwolona w œwietle przepisów j¹ reguluj¹cych . Strefy mia³y byæ „oazami przedsiê4

5
6

7
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Przewiduj¹ to przepisy poszczególnych rozporz¹dzeñ Rady Ministrów dotycz¹cych utworzenia
specjalnych stref ekonomicznych, np. § 1 ust. 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 232, poz. 1556 ze zm.).
KPMG w Polsce, Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2012, s. 13–14; dokument dostêpny na stronie internetowej KPMG w Polsce, http://www.kpmg.com/PL/pl/Strony/default.aspx, dostêp dnia 9 stycznia 2013.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 paŸdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 ze zm.), zwana dalej „ustaw¹ o SSE”. Rol¹ zarz¹dzaj¹cego stref¹ jest u³atwienie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorcom poprzez zapewnienie im dostêpu do infrastruktury technicznej i gospodarczej na terenie strefy (np. drogi, kanalizacja, energia elektryczna, sieci telekomunikacyjne).
Por. art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. Pomoc publiczna udzielana przedsiêbiorcom dzia³aj¹cym w SSE jest
zgodna z prawodawstwem wspólnotowym w oparciu o Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj¹ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 9.8.2008, s. 3).
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biorczoœci”, funkcjonuj¹cymi w otoczeniu prawnym, w którym pañstwo rezerwowa³o sobie na ró¿nych polach prawo do powiedzenia ostatniego zdania w relacjach z przedsiêbiorcami i którym owe pañstwo niejednokrotnie dotkliwie
dawa³o odczuæ, ¿e to przedsiêbiorcy s¹ dla pañstwa, a nie pañstwo dla przedsiêbiorców. Prócz tego oczekiwano efektu promocyjnego realizowanego przez strefy, które kreowano jako ¿ywe wizytówki dla kolejnych potencjalnych inwestorów zagranicznych, przyci¹gaj¹cych ich na zasadzie efektu „kuli œnie¿nej”.
W przedsiêbiorcach dzia³aj¹cych na obszarach objêtych SSE dostrzegano równie¿
potencja³ pomocny w realizacji procesów obliczonych na zwalczanie bezrobocia
w s¹siednich gminach, okupiony zwolnieniami od podatku dochodowego oraz
8
podatku od nieruchomoœci przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w SSE .
O wykreowaniu specjalnych stref ekonomicznych jako obszarów s³u¿¹cych
inwestowaniu na preferencyjnych warunkach wcale nie decydowa³y w pierwszej
kolejnoœci kryteria gospodarcze, lecz fundamenty wyznaczaj¹ce prawne ramy
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce. Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku to czas, gdy relacje publiczno-prywatne dalekie by³y od standardów obowi¹zuj¹cych w pañstwach, z których œci¹gaæ mieli do polskich SSE
przedsiêbiorcy pragn¹cy ulokowaæ inwestycje w Europie Œrodkowej. Tak w³aœciwie powstanie specjalnych stref ekonomicznych, bêd¹cych czêœciowo eksterytorialnymi szklarniami umo¿liwiaj¹cymi prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w oparciu o dogodniejsze zasady prawne i przy materialnej pomocy pañstwa, jest
dowodem kapitulacji tego¿ pañstwa wobec w³asnego podejœcia do relacji z przedsiêbiorcami i przyznaniem siê do niemocy w tym zakresie. Mam tu na myœli szczególnie prawne mechanizmy wsparcia przedsiêbiorczoœci na terenach strefowych.
Wydzielanie – z myœl¹ przede wszystkim o zagranicznych inwestorach – obszarów, na których obowi¹zywaæ maj¹ ³agodniejsze dla przedsiêbiorców zasady
okreœlaj¹ce ich relacje z partnerem publicznym, stawia pod znakiem zapytania racjonalnoœæ ustawodawcy w tworzeniu optymalnych dla przedsiêbiorców warunków prawnych ich funkcjonowania. Dualizm rozwi¹zañ w tym zakresie, dziel¹cy
je na zwyk³e i obowi¹zuj¹ce w SSE, uzasadnia przyznanie siê przez pañstwo do
tego, ¿e owe standardowe ramy prawne prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
nie s¹ optymalne – przynajmniej z punktu widzenia zagranicznych przedsiêbiorców, ale niechybnie równie¿ i polskich. Nie od dziœ wiadomo, ¿e tym, czego
przedsiêbiorcy najbardziej siê obawiaj¹ – niezale¿nie od szerokoœci geograficznej –
9
jest ingerencja ze strony pañstwa (podmiotów publicznych): podatkowa , regulacyjna, administracyjna.
Preferencyjne obszary gospodarcze, takie jak specjalne (wolne) strefy ekonomiczne lub strefy wolnego handlu – funkcjonuj¹ce w formule zbli¿onej do pol8
9

Art. 12 ustawy o SSE.
Rozumiej¹c j¹ szeroko i w³¹czaj¹c wszelkie koszty na rzecz podmiotów publicznych zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, równie¿ np. koszty pracownicze.
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skich SSE – s¹ prawnymi instrumentami oddzia³ywania pañstwa na gospodarkê
stosowanymi przede wszystkim w pozaeuropejskich pañstwach rozwijaj¹cych
siê, w których stopieñ publicznej ingerencji w gospodarkê jest stosunkowo
wysoki10. Rol¹ takich obszarów jest w istocie zapewnienie preferencyjnych, odbiegaj¹cych od standardowych i zbli¿onych do pañstw rozwiniêtych, swobód przedsiêbiorczoœci, stanowi¹cych oazy na tle standardowych mechanizmów regulacyjnych gospodarki danego pañstwa. Taki zabieg zastosowa³y chocia¿by Chiny
w odniesieniu do Hongkongu, który w rankingach stopnia przyjaznoœci wobec
inwestorów od lat zajmuje czo³owe miejsca11. Nie powinno budziæ ¿adnych
w¹tpliwoœci stwierdzenie, ¿e aspiracje gospodarcze w Polsce i standard regulacji
prawnych zwi¹zanych z gospodark¹ plasuje nasz kraj w zupe³nie innej grupie
pañstw. Specjalne obszary ekonomiczne dzia³aj¹ jednak równie¿ w pañstwach,
których gospodarcze wskaŸniki w ostatnich latach zanotowa³y znaczny wzrost
(Korea Po³udniowa), a tak¿e w pañstwach europejskich, w których strefy s¹ jednym z instrumentów wabi¹cych zagranicznych inwestorów12.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku utworzenie i funkcjonowanie
w Polsce specjalnych stref ekonomicznych, a wiêc obszarów „specjalnego traktowania” (g³ównie zagranicznych) przedsiêbiorców, by³o uzasadnione sytuacj¹ gospodarcz¹ Polski oraz ówczesnymi ramami prawnymi funkcjonowania przedsiêbiorczoœci. Obecnie, po prawie dekadzie cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
i zupe³nie odmiennej sytuacji ekonomicznej i prawnej w sprawach gospodarczych, dotychczasowa formu³a funkcjonowania SSE wydaje siê zas³ugiwaæ na
zmianê. Mo¿e stanowiæ bowiem z³e œwiadectwo wystawiane sobie przez pañstwo, a nawet byæ odbierana jako sygna³ zniechêcaj¹cy inwestorów zagranicznych do zainteresowania siê Polsk¹ jako miejscem lokowania inwestycji. Tworzenie i utrzymywanie stref przez pañstwo dowodzi, ¿e nie jest ono w stanie
zapewniæ powszechnych, atrakcyjnych warunków prawnych dla prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej – w szczególnoœci w zakresie podatkowym oraz innych
obci¹¿eñ administracyjnych (pozwoleñ na budowê czy pozwoleñ na prowadzenie reglamentowanej dzia³alnoœci gospodarczej), a chc¹c zapewniæ nap³yw kapita³u zagranicznego, posi³kuje siê sztucznym tworzeniem „wysp” czy „oaz” przedsiêbiorczoœci, w których de facto obowi¹zuje alternatywny re¿im wzglêdem
ogólnych zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce. Równolegle ze
10
11

12
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Prócz Polski specjalne strefy ekonomiczne funkcjonuj¹ w Chinach, na Filipinach, w Indiach, Iranie,
Kazachstanie, Korei Po³udniowej, Korei Pó³nocnej, Pakistanie, Rosji i Uzbekistanie.
Hongkong zajmuje 1. miejsce w rankingu Index of Economic Freedom publikowanym corocznie przez
The Heritage Foundation oraz gazetê The Wall Street Journal. Lokatê tê dzier¿y nieprzerwanie od powstania rankingu w 1995 r. W rankingu obejmuj¹cym 2012 r. Polska by³a w nim klasyfikowana na
57. pozycji. ród³o: http://www.heritage.org/index/ranking.aspx, dostêp dnia 14 stycznia 2013.
Tak jest na Litwie, £otwie, w Estonii, Rumunii. W Czechach, na S³owacji, na Wêgrzech oraz
w Bu³garii specjalne strefy ekonomiczne w ramach prawnych zbli¿onych do polskich SSE nie funkcjonuj¹, natomiast zagraniczni przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ z innych form wsparcia i zachêty do
lokowania swych inwestycji na terenach tych pañstw.
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zmianami w statusie prawnym SSE nale¿y zdecydowanie poszerzyæ u³atwienia
w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej obowi¹zuj¹ce dla wszystkich przedsiêbiorców, niezale¿nie od miejsca lokowania inwestycji. Nadmierne przywileje prawne dla okreœlonych grup to równie¿ niechlubna wizytówka pañstw, co do których podmioty przyzwyczajone do wolnorynkowych regu³ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej maj¹ ograniczone zaufanie.
Niezale¿nie od tych postulatów SSE od kilku lat rozwijaj¹ dzia³alnoœæ akcentuj¹c nastawienie na przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w obszarach tzw. innowacyjnych technologii. W ten sposób SSE staj¹ siê elementem wielowymiarowego
dzia³ania pañstwa zogniskowanego na wsparciu rodzimej kreatywnoœci i przedsiêbiorczoœci w nowoczesnym przemyœle, w który zaanga¿owane s¹ równie¿
uczelnie wy¿sze, oœrodki badawcze oraz przedsiêbiorcy (B+R). Ma ono umo¿liwiæ prowadzenie badañ naukowych, a nastêpnie wdro¿enie ich atrakcyjnych
z komercyjnego punktu widzenia rezultatów w przemyœle lub biznesie, co w konsekwencji przynieœæ ma korzyœci gospodarce narodowej13. Dzia³aniu temu brakuje jednak wspólnej osi koordynuj¹cej te wysi³ki na wszystkich etapach. Dostrzec
mo¿na na razie jedynie „wyspy” instrumentów prawno-ekonomicznych w tym
zakresie, którym daleko do objêcia ich mianem systemów funkcjonuj¹cych,
podobnie do tych wykorzystywanych w innych pañstwach azjatyckich czy europejskich.
Warto by³oby w tym kontekœcie przemyœleæ powi¹zanie ze sob¹ istniej¹cych
rozwi¹zañ prawnych s³u¿¹cych rozwojowi przedsiêbiorczoœci: systemu finansowaniu badañ naukowych oraz potencja³u specjalnych stref ekonomicznych. Ten
pierwszy, z Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju na czele, wsparty przez instrumenty prawne przewidziane w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wy14
¿szym , która stwarza mo¿liwoœci powo³ania przez uczelniê wy¿sz¹ spó³ki celowej, umo¿liwia zajêcie siê komercjalizacj¹ wyników badañ naukowych i prac
rozwojowych. Spó³ka taka mog³aby mieæ siedzibê na terenie SSE, przez co by³aby
beneficjentem pomocy publicznej. Takie powi¹zanie instrumentów prawnych
wcale nie musia³oby zostaæ zadekretowane odpowiednimi przepisami prawnymi –
wystarczy przewidzieæ je w opracowaniu koncepcyjnym (strategicznym) wytyczaj¹cym œcie¿ki rozwoju i wspó³pracy zarówno uczelni wy¿szych (przynajmniej
publicznych), jak i specjalnych stref ekonomicznych. Dla skutecznoœci, trwa³oœci
i powszechnoœci tej wspó³pracy impuls do jej zwi¹zania powinien wyjœæ od zwierzchnich organów tych instytucji.

13

14

Ministerstwo Gospodarki, Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 12–13
oraz s. 16; dokument dostêpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, http://www.
mg.gov.pl, dostêp dnia 9 stycznia 2013.
Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572 ze zm.).
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Obszary nowych technologii, które SSE rozwijaj¹, tworz¹c i zarz¹dzaj¹c parkami naukowo-technologicznymi, czêsto d¹¿¹c do zapewnienia powi¹zañ klastrowych15 pomiêdzy funkcjonuj¹cymi w ich ramach przedsiêbiorcami, powinny
byæ równie¿ atrakcyjn¹ ofert¹ skierowan¹ do absolwentów oraz studentów szkó³
wy¿szych, szczególnie kierunków technicznych i przyrodniczych. Parki, razem z
bogat¹ infrastruktur¹ biurow¹, telekomunikacyjn¹, nierzadko warsztatow¹ czy
laboratoryjn¹ oraz socjaln¹, wydaj¹ siê byæ atrakcyjnym miejscem na za³o¿enie i
rozwój innowacyjnej dzia³alnoœci gospodarczej (tzw. startup). Problemem na
dzieñ dzisiejszy jest zbyt s³aba promocja takiego rozwi¹zania wœród œrodowiska
akademickiego, a tak¿e skupienie siê spó³ek zarz¹dzaj¹cych SSE jedynie na zapewnieniu infrastruktury do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Istotnym problemem dla m³odych przedsiêbiorców stawiaj¹cych pierwsze kroki w biznesie bywaj¹ bariery zwi¹zane z formalnoœciami odnosz¹cymi siê do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, które konsumuj¹ znacz¹ czêœæ wysi³ku, a który móg³by
zostaæ skupiony na aktywnoœci przedsiêbiorstwa.

Nowe wyzwania dla spó³ek zarz¹dzaj¹cych specjalnymi
strefami ekonomicznymi
Ustawa o SSE jako podmioty zarz¹dzaj¹ce strefami wyznacza spó³ki kapita³owe (zazwyczaj spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹), w których wiêkszoœæ g³osów nale¿y do Skarbu Pañstwa albo samorz¹du województwa (art. 6
ust. 1 ustawy o SSE). Pozosta³ymi wspólnikami albo akcjonariuszami spó³ki s¹ najczêœciej gminy, na obszarach których ulokowane s¹ tereny objête statusem specja16
lnej strefy ekonomicznej . Utwierdza to spostrze¿enie, ¿e spó³ki kapita³owe stanowi¹ preferowany przez ustawodawcê rodzaj podmiotu s³u¿¹cego realizacji
15

16

46

Przez klaster rozumie siê przestrzenn¹ i sektorow¹ koncentracjê podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjnoœci z udzia³em co najmniej dziesiêciu przedsiêbiorców,
w tym mikroprzedsiêbiorców, ma³ych lub œrednich przedsiêbiorców, wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na terenie jednego lub kilku s¹siednich województw, konkuruj¹cych i wspó³pracuj¹cych w tych samych lub pokrewnych bran¿ach oraz powi¹zanych rozbudowan¹ sieci¹ relacji
o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej po³owê podmiotów funkcjonuj¹cych w ramach klastra stanowi¹ mikroprzedsiêbiorcy, mali lub œredni przedsiêbiorcy. Podmioty wchodz¹ce w sk³ad klastra musz¹ posiadaæ siedzibê, a w przypadku przedsiêbiorcy bêd¹cego
osob¹ fizyczn¹ – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (§ 14a ust. 4 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej niezwi¹zanej z programami operacyjnymi,
Dz.U. nr 226, poz. 1651 ze zm.).
W niektórych SSE mniejszoœciowymi wspólnikami b¹dŸ akcjonariuszami s¹ równie¿ inne podmioty np. uczelnie wy¿sze (Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.), banki (Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., Wa³brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park sp. z o.o.), osoby
prawne jednostek samorz¹du terytorialnego (Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
Specjalna Strefa Ekonomiczna Ma³ej Przedsiêbiorczoœci S.A.); Ministerstwo Gospodarki, Informacja
o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r., druk sejmowy nr 446,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, s. 27–29.
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niektórych zadañ publicznych w gospodarce. Prócz spó³ek zarz¹dzaj¹cych SSE
wymieniæ tutaj mo¿na spó³ki komunalne organizuj¹ce np. transport na obszarze
jednostki samorz¹du terytorialnego albo gospodarkê odpadami, spó³ki zarz¹dzaj¹ce portami morskimi, Pocztê Polsk¹ S.A., Polskie Radio S.A., Telewizjê Polsk¹
S.A, Polski Rejestr Statków S.A., Polskie Koleje Pañstwowe S.A. (wraz ze spó³kami
zale¿nymi). Ze wzglêdu na charakter dzia³alnoœci spó³ki zarz¹dzaj¹ce SSE mo¿na
okreœliæ mianem nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, co wspó³gra z uregulowaniem w tym zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu spó³ek handlowych. Celem dzia³alnoœci spó³ek zarz¹dzaj¹cych SSE nie jest bowiem osi¹gniêcie zysku, a w dalszej perspektywie – podzielenie go pomiêdzy wspólników
bêd¹cych przede wszystkim podmiotami publicznymi, lecz przyniesienie tym¿e
wspólnikom poœrednich korzyœci gospodarczych wynikaj¹cych z dzia³alnoœci
przedsiêbiorców na terenie SSE, takich jak zmniejszenie poziomu bezrobocia czy
rozwój wspó³pracuj¹cych z przedsiêbiorcami strefowymi mikro- i ma³ych przedsiêbiorców.
Podporz¹dkowanie spó³ek zarz¹dzaj¹cych SSE podmiotom publicznym
i zogniskowanie ich dzia³alnoœci na przyci¹ganiu inwestorów zagranicznych skutkuje koniecznoœci¹ wspó³pracy z innymi podmiotami zas³uguj¹cymi na miano
„agend rz¹dowych” w dziedzinie gospodarki, jak np. Agencja Rozwoju Przemys³u S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polska
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Czêœciowo obszary ich dzia³alnoœci siê pokrywaj¹, co po pierwsze, doprowadza do dublowania siê wysi³ków i wydatków
publicznych na ich funkcjonowanie, a po drugie, mo¿e skutkowaæ rozmywaniem
siê zakresów odpowiedzialnoœci poszczególnych podmiotów. Jednoczeœnie
zarz¹dcy SSE funkcjonuj¹ w ramach nieformalnego „pañstwowego holdingu”
obejmuj¹cego w bezpoœrednim s¹siedztwie spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em
Skarbu Pañstwa, a w dalszym – równie¿ i te z dominuj¹c¹ rol¹ jednostek samorz¹du terytorialnego, jak i instytucje pañstwowe czy wreszcie centralne organy administracji publicznej. Wymusza to wspó³pracê w realizacji wspólnej polityki gospodarczej, umo¿liwia równie¿ czerpanie korzyœci dla realizowanej przez
siebie dzia³alnoœci z faktu wspó³dzia³ania z podmiotami publicznymi albo podmiotami im podleg³ymi, co przynosi wymierne efekty chocia¿by w zakresie pozyskiwania gruntów na cele zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ i rozwojem SSE. Mo¿na tu
wskazaæ mechanizm korzystania przez podmioty publiczne z zastrze¿onych na
ich rzecz praw pierwokupu nieruchomoœci, znajduj¹cych siê w rêkach podmiotów prywatnych, a nastêpnie zbywania ich spó³kom zarz¹dzaj¹cym SSE, które
przeznaczaj¹ je na rozwój stref. Te ostatnie, stoj¹c na pograniczu sektora publicznego i prywatnego, s¹ w tym zakresie beneficjentami rozwi¹zañ adresowanych
do podmiotów publicznych, lecz wspó³pracuj¹cych z tymi pierwszymi w ramach
realizacji wspólnego dla pañstwa celu gospodarczego.
Owo powi¹zanie spó³ek zarz¹dzaj¹cych SSE z sektorem polityki gospodarczej pañstwa sprawia, ¿e rysuj¹ siê przed nimi równie¿ wyzwania zwi¹zane z poDisputatio – Tom XV
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dzlecaniem im pewnych zadañ pañstwowych w sferze gospodarczej. Spó³ki,
zarz¹dzaj¹ce instrumentem w postaci preferencyjnego obszaru lokowania inwestycji gospodarczych, staj¹ siê przed³u¿eniem rêki pañstwa w obszarach, w których jego bezpoœrednia interwencja by³aby niemo¿liwa z przyczyn organizacyjnych lub nielicuj¹ca z przyjêt¹ charakterystyk¹ roli pañstwa w gospodarce.
Przyk³adem takiego zadania by³o podjête przez Pomorsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ sp. z o.o. wyzwanie ponownego zagospodarowania terenów po by³ej
17
Stoczni Gdynia S.A. , z jednej strony znajduj¹cych siê w œcis³ym centrum du¿ego
miasta aglomeracji trójmiejskiej, w dodatku czêœciowo na terenach portowych
18
o specjalnym re¿imie prawnym , a z drugiej, od dziesiêcioleci zwi¹zanych z przemys³em, g³ównie stoczniowym. Alternatyw¹ dla deindustrializacji wielohektarowych terenów i przekszta³cenia ich w obszary o przeznaczeniu mieszkaniowym,
handlowo-us³ugowym czy produkcyjnym funkcjonalnie powi¹zanych jedynie
przez wyznaczniki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego by³o
wskrzeszenie na nich skoordynowanej dzia³alnoœci przemys³owej, tym razem
prowadzonej przez wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorców, nie tylko z bran¿y stoczniowej. Realizacj¹ tego zadania, w du¿ej mierze polegaj¹cego na infrastrukturalnej
rewitalizacji rozleg³ych, acz zaniedbanych terenów postoczniowych, zajê³a siê
w³aœnie spó³ka zarz¹dzaj¹ca SSE. Pozwoli³o to z jednej strony na zapewnienie
spójnej koncepcji zagospodarowania centralnej czêœci Gdyni, a z drugiej, wziêcie
na siebie wspó³odpowiedzialnoœci przez podmiot powi¹zany z sektorem publicz17

18
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Dzia³alnoœæ Stoczni Gdynia S.A. od 2009 r. zosta³a wygaszona, a jej maj¹tek jest przedmiotem postêpowania kompensacyjnego bêd¹cego de facto postêpowaniem zbli¿onym do postêpowania
upad³oœciowego. Podstaw¹ prawn¹ jego prowadzenia s¹ przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemys³u stoczniowego (Dz. U. nr 233, poz. 1569 ze zm.), które maj¹ zastosowanie do dwóch podmiotów: Stoczni Gdynia S.A. (która w 1998 r. przejê³a czêœæ maj¹tku upad³ej Stoczni Gdañskiej S.A.,
tworz¹c na jego bazie spó³kê zale¿n¹) oraz Stoczni Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie (bêd¹cej kontynuatorem powojennej dzia³alnoœci Stoczni Szczeciñskiej). Bezpoœrednim powodem koniecznoœci wdro¿enia takich przepisów by³a niewyp³acalnoœæ tych podmiotów
wynikaj¹ca z obowi¹zku zwrotu uzyskanej wczeœniej od pañstwa pomocy publicznej, która uznana zosta³a za niezgodn¹ z przepisami Unii Europejskiej (Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy pañstwa C 17/05 (ex N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskê
Stoczni Gdynia (Dz. Urz. UE z 2010 r., L 33 z dnia 4 lutego 2010 r.). Wdro¿enie pomocy pañstwowej
z kolei wymuszone by³a z³¹ sytuacj¹ finansow¹ stoczni, co stanowi³o konsekwencjê nawarstwiania
siê od co najmniej kilkunastu lat wielu czynników, m.in. nieudolnej restrukturyzacji przedsiêbiorstwa, braku wizji wsparcia przemys³u stoczniowego przez pañstwo, przesuniêcia siê centrum œwiatowego przemys³u stoczniowego do pañstw azjatyckich i trudnoœci w konkurowaniu z nimi przez
stocznie europejskie. Podobna sytuacja dotknê³a brytyjski przemys³ stoczniowy w dobie rz¹dów
Margaret Thatcher, doprowadzaj¹c w po³owie lat 80. XX w. do prywatyzacyjnego rozdrobnienia
pañstwowego kolosa zarz¹dzaj¹cego przemys³em stoczniowym – British Shipbuilders Corporation –
na wiele mniejszych stoczni, spoœród których wiêkszoœæ w ci¹gu kilku albo kilkunastu lat zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Zob. równie¿: Najwy¿sza Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemys³u stoczniowego w latach 2005-2007, Warszawa 2009 r.,
dokument dostêpny na stronach internetowych Najwy¿szej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl,
dostêp dnia 9 stycznia 2013.
Wyznaczanym przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 179).
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nym za sanacjê sytuacji gospodarczo-spo³ecznej powsta³ej po likwidacji du¿ego
przedsiêbiorstwa bêd¹cego pracodawc¹ dla tysiêcy ludzi w regionie pomorskim.
Przez ostatnie dziesiêciolecia znajdowa³o siê ono w domenie pañstwowej, co rodzi³o odpowiednie roszczenia spo³eczne zwi¹zane z aktywnoœci¹ pañstwa w tym
zakresie, podbudowane dodatkowo szczególn¹ rol¹ pracowników stoczni w organizacji strajków robotniczych na Wybrze¿u w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku.
Specjalne strefy ekonomiczne, tworz¹c bardziej atrakcyjne od zwyk³ych warunki do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, funkcjonuj¹ jednak w otoczeniu determinuj¹cym ich atrakcyjnoœæ. Wœród kilkunastu SSE dzia³aj¹cych w Polsce wyró¿niæ mo¿na takie, które nale¿¹ do czo³ówki najlepszych, strefy
znajduj¹ce siê w œrodku stawki i wreszcie strefy najs³absze. Jednym z czynników
determinuj¹cych sk³onnoœæ do inwestowania przedsiêbiorców na terenach okreœlonej strefy, prócz sprawnoœci zarz¹dzania ni¹ przez spó³kê kieruj¹c¹ funkcjonowaniem SSE oraz warunków przez ni¹ tworzonych dla przedsiêbiorców, jest
po³o¿enie geograficzne terenów w danej podstrefie oraz ich otoczenie infrastrukturalne. Patrz¹c na mapê rozlokowania stref i ich poszczególnych podstref, ³atwo
dostrzec mo¿na, ¿e najwiêcej spoœród nich znajduje siê w œrodkowej i po³udniowej czêœci Polski, z wybijaj¹cymi siê ³ódzk¹, wa³brzysk¹, katowick¹, krakowsk¹
i mieleck¹ SSE. Atrakcyjnoœæ terenów strefowych jest determinowana przez rozbudowan¹ sieæ drogow¹, kolejow¹, infrastrukturê lotnicz¹, zaplecze akademickie
oraz wczeœniejsze tradycje przemys³owe tych terenów, co mia³o znaczenie choæby w uruchomieniu i prowadzeniu produkcji samochodów FIAT w Bielsku-Bia³ej
i Tychach, gdzie przemys³ motoryzacyjny by³ rozwijany od lat szeœædziesi¹tych
XX wieku. Zdecydowanie gorzej pod tym wzglêdem wypadaj¹ strefy ulokowane
na terenach Polski pó³nocno-wschodniej: warmiñsko-mazurska oraz suwalska.
19
Funkcjonowanie tej ostatniej, jako jedynej, od lat przynosi straty .
Zale¿noœæ ta pokazuje, ¿e nie ka¿de miejsce objête statusem prawnym specjalnej strefy ekonomicznej bêdzie œci¹ga³o inwestorów. Niektóre grunty w poszczególnych strefach nie znajduj¹ chêtnych do posadowienia na nich inwestycji, co
zmusza zarz¹dzaj¹cych strefami do innego ich zagospodarowania, potencjalnie
ich zbycia, co nie zawsze jest ³atwym zadaniem. Nie ma równie¿ wiêkszego sensu
tworzenie SSE na terenach, które pod wzglêdem przemys³owym czy infrastrukturalnym nie maj¹ wiele do zaoferowania potencjalnym inwestorom, posiadaj¹
natomiast inne walory, np. turystyczne. Atrakcyjnoœæ gospodarcza wielu nieruchomoœci jest na tyle niska, ¿e nawet w³¹czenie ich w obrêb SSE nie stanowi dostatecznego bodŸca zachêcaj¹cego inwestorów do ich objêcia. Jednoczeœnie mapa
rozlokowania stref i podstref w Polsce stanowiæ mo¿e wskazówkê, ¿e bez sprawnie dzia³aj¹cego krwiobiegu infrastrukturalnego w postaci sieci dobrze skomunikowanych i wysokiej jakoœci dróg, linii kolejowych i lotnisk dzia³alnoœæ SSE napo19

Ministerstwo Gospodarki, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31
grudnia 2011 r., druk sejmowy nr 446, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, s. 30.
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tykaæ mo¿e na du¿o wiêksze bariery. Przedsiêbiorcom nie tylko potrzebna jest
kompletna infrastruktura na terenie SSE, która bezpoœrednio dotyczy prowadzonej przez nich dzia³alnoœci, ale równie¿ ta lokalna czy regionalna. Nieco mniejsze
wymagania pod tym wzglêdem przedstawiaj¹ przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w obszarach nowych technologii, aczkolwiek w ich przypadku wiêkszy nacisk k³adzie siê
na dostêpnoœæ wysoko wykwalifikowanej kadry i mo¿liwoœæ wspó³pracy ze œrodowiskiem akademickim oraz instytutami badawczymi.

Spó³ki zarz¹dzaj¹ce strefami w okowach tzw. ustawy kominowej
Z faktu zarz¹dzania specjalnymi strefami ekonomicznymi przez spó³ki kapita³owe z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa albo jednostek samorz¹du
terytorialnego wynika jeszcze jedna cecha wspólna tym podmiotom. Jest ni¹ pod20
leg³oœæ przepisom tzw. ustawy kominowej , która w szerszym aspekcie dotyka
wszystkie spó³ki, w których dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ podmioty publiczne.
Ustawa budzi³a i wzbudza kontrowersje zarówno natury prawnej, jak i celowoœciowej. Jakkolwiek z jej g³ównym za³o¿eniem – ograniczeniem drena¿u finansowego jednostek zale¿nych od podmiotów sektora finansów publicznych, w tym
m.in. spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa – mo¿na siê zgodziæ,
o tyle sposób realizacji tego celu odzwierciedlony w przepisach ustawy budzi zastrze¿enia. Po pierwsze, promuje bylejakoœæ w zarz¹dzaniu podmiotami, które
objête s¹ przez przepisy tzw. ustawy kominowej, która, po drugie, sama stwarza
mo¿liwoœci omijania jej ograniczeñ przez nie doœæ szczelny ich system.
Jednym z najczêœciej powtarzanych zarzutów stawianych tzw. ustawie kominowej jest deprecjacja przez najlepszych mened¿erów atrakcyjnoœci spó³ek
podlegaj¹cych jej przepisom, którzy najczêœciej wybieraj¹ oferty kierowania podmiotami, gdzie ich zarobki nie bêd¹ skrêpowane ustawowym kagañcem okreœlaj¹cych górny pu³ap ich wysokoœci. W konsekwencji do spó³ek ze sfery ustawy
kominowej trafiaj¹ nierzadko osoby o gorszych kompetencjach, szczególnie ¿e –
w przeciwieñstwie np. do cz³onków rad nadzorczych spó³ek z wy³¹cznym lub wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa21 – przepisy nie zakreœlaj¹ ¿adnych specjalnych wymogów kompetencyjnych wobec osób maj¹cych kierowaæ takimi
22
spó³kami . Ponadto rzeczona ustawa doœæ sztywno i bezsensownie ustala górne
20

22

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 ze zm.).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie szkoleñ i egzaminów dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych spó³ek, w których Skarb Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. nr 198, poz. 2038 ze zm.).
Z nielicznymi wyj¹tkami spó³ek publicznego radia i telewizji (Rozporz¹dzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na
cz³onków zarz¹du spó³ki „Telewizja Polska – Spó³ka Akcyjna”, spó³ki „Polskie Radio – Spó³ka
Akcyjna” oraz spó³ek radiofonii regionalnej, Dz. U. nr 236, poz. 1565) oraz spó³ek powsta³ych w wyniku komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18
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limity wynagrodzeñ cz³onków jej organów zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych,
zupe³nie pomijaj¹c zale¿noœæ ich wysokoœci od gospodarczej efektywnoœci podmiotu. W efekcie cz³onkowie zarz¹du spó³ki kieruj¹cej funkcjonowaniem SSE,
która w danym roku obrotowym mo¿e pochwaliæ siê œwietnymi wynikami finansowymi oraz obfituj¹cym w sukcesy sprawozdaniem z dzia³alnoœci, mog¹ otrzymaæ wynagrodzenie w tej samej wysokoœci co cz³onkowie zarz¹du spó³ki
zarz¹dzaj¹cej ma³¹, nieefektywn¹ i ciesz¹c¹ siê niskim zainteresowaniem inwestorów stref¹. Sytuacji tej nie zmienia równie¿ dopuszczona przez art. 10 tzw. ustawy kominowej mo¿liwoœæ przyznawania cz³onkom zarz¹du spó³ki nagrody rocznej w maksymalnej wysokoœci trzech przeciêtnych miesiêcznych wynagrodzeñ
w roku poprzednim, gdy¿ kryteria zasadnoœci jej przyznania s¹ doœæ ogólne i raczej nale¿a³oby je okreœliæ mianem podlegaj¹cych subiektywnej ocenie ani¿eli
uzale¿nionych od konkretnych wyników finansowych (art. 10 ust. 4).
Bior¹c pod uwagê szacunek dla publicznych pieniêdzy, zarówno tych przeznaczanych na wynagrodzenia, jak i s³u¿¹cych dzia³alnoœci podmiotów objêtych
przepisami omawianej ustawy, nale¿a³oby skorelowaæ – przynajmniej czêœciowo –
wysokoœæ wynagrodzeñ (oraz dodatkowych remuneracji) uzyskiwanych przez
cz³onków organów tych spó³ek z osi¹ganymi przez nie wynikami finansowymi
albo innymi miernikami efektywnoœci (w przypadku, gdy sprawnoœæ dzia³ania
podmiotu nie mo¿e byæ oceniana przez pryzmat jego wyniku finansowego, np.
agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, instytutów badawczych, samorz¹dowych jednostek organizacyjnych). Ich ustalenie powinno nast¹piæ w sposób oparty na odpowiednich wskaŸnikach liczbowych,
bêd¹cych wymiernymi wyznacznikami efektywnoœci, a nie jedynie przez kryterium opisowe, jak to uczynione zosta³o w obecnych przepisach w odniesieniu do
23
nagrody rocznej . Tymczasem obowi¹zuj¹ce przepisy tzw. ustawy kominowej
wyraŸnie wy³¹czaj¹ partycypacjê w zysku osób objêtych jej ograniczeniami, m.in.
kieruj¹cych podmiotami podlegaj¹cym przepisom ustawy (art. 7).
Rozwi¹zaniom tzw. ustawy kominowej mo¿na te¿ zarzuciæ brak konsekwencji w stawianiu tamy patologiom, które mog¹ wp³ywaæ na kszta³towanie pozio-

23

marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjnego na stanowisko cz³onka
zarz¹du w niektórych spó³kach handlowych, Dz. U. nr 55, poz. 476 ze zm.).
Takie rozwi¹zanie przyjête zosta³o w przedwojennej regulacji ograniczaj¹cej wysokoœæ wynagrodzeñ w podmiotach zarówno dzia³aj¹cych w sferze publicznej, jak i prywatnej – Rozporz¹dzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeñ
w przedsiêbiorstwach (tekst jednolity: Dz. U. z 1939 r. nr 89, poz. 579). Na³o¿enie na podmiot ograniczeñ by³o uzale¿nione od wniosku organu spó³ki (podmiotu), izby skarbowej – je¿eli podmiot zalega³ z zap³at¹ podatków – albo Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej, gdy podmiot zalega³ z wyp³at¹
wynagrodzeñ ponad 30 dni. Zgodnie z zasad¹ ogóln¹ przepisów tego rozporz¹dzenia wys³owion¹
w jego art. 1, wysokoœæ wynagrodzeñ powinna byæ przystosowana do zdolnoœci zarobkowej, p³atniczej i podatkowej, zad³u¿enia, stanu zatrudnienia oraz wysokoœci p³ac ogó³u osób zatrudnionych
w danym przedsiêbiorstwie. Jednoczeœnie ograniczenia nie mog³y byæ stosowane w spó³kach, które wykazywa³y zyski i wyp³aca³y dywidendy na co najmniej kilkuprocentowym poziomie w relacji
do osi¹ganego zysku na przestrzeni ostatnich lat (art. 3b Rozporz¹dzenia).
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mów wynagrodzeñ w podmiotach powi¹zanych ze sfer¹ finansów publicznych.
Obecnie obowi¹zuj¹ce w tym wzglêdzie regulacje s¹ bezradne wobec rozbudowanych struktur holdingowych, w których uczestnicz¹ podmioty podlegaj¹ce jej
przepisom, np. spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego. W myœl treœci art. 1 pkt 7 tzw. ustawy kominowej jej zakresem objête s¹ tylko podmioty bezpoœrednio zale¿ne od spó³ek podlegaj¹cych
jej przepisom (tzw. spó³ki-córki). W trzypoziomowej strukturze zale¿noœci spó³ki
(podmioty) znajduj¹ce siê na jej pierwszych dwóch poziomach objête s¹ ograniczeniami w kszta³towaniu wysokoœci wynagrodzeñ, natomiast w kolejnych
spó³kach zale¿nych limity ustawowe w tej materii ju¿ nie obowi¹zuj¹. Mo¿e to
doprowadzaæ do sytuacji, w której cz³onkowie organów spó³ek podleg³ych tzw.
ustawie kominowej bêd¹ jednoczeœnie pe³nili funkcje w organach spó³ek pozostaj¹cych w trzecim albo dalszym stopniu zale¿noœci, pobieraj¹c w tych ostatnich
wynagrodzenie nieobjête limitami.
Nieefektywnie przedstawia siê równie¿ katalog sankcji, którym operuje ustawa ograniczaj¹ca wysokoœæ wynagrodzeñ. Nie ma w niej sankcji karnej, naruszenie przepisów ustawy nie stanowi równie¿ deliktu administracyjnego zwi¹zanego z np. odpowiedzialnoœci¹ o charakterze finansowym albo dyscyplinarnym.
W miejsce tego typu rozwi¹zañ przyjêta zosta³a cywilnoprawna sankcja niewa¿noœci czynnoœci prawnych, na podstawie których ustalone zosta³yby wynagrodzenia w wysokoœci przewy¿szaj¹cej ustawowe limity (art. 13 tzw. ustawy kominowej). Drug¹ konsekwencj¹, maj¹c¹ dzia³aæ ex lege, jest rozwi¹zanie rad
nadzorczych podmiotów podlegaj¹cych przepisom ustawy w sytuacji, gdy naruszaj¹ one jej przepisy, np. ustalaj¹c wysokoœæ wynagrodzenia cz³onków zarz¹du
w wysokoœci wy¿szej ni¿ dopuszczalna. Problemem jednak jest to, ¿e w ten sposób ustawa nie wskazuje wyraŸnie ¿adnej instytucji pañstwowej, która mia³aby
czuwaæ nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez jej adresatów. Bez szerszego w tym miejscu rozwijania tego w¹tku mo¿na postawiæ tezê, ¿e nadzór sprawowany przez organy zwierzchnie (centralne organy administracji publicznej oraz
organy administracji samorz¹dowej) nie zawsze jest w tym wzglêdzie efektywny,
przez co mo¿na by postulowaæ rozszerzenie krêgu podmiotów czuwaj¹cych nad
przestrzeganiem przepisów ustawy choæby o Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli. Na koniec
wreszcie wypada zauwa¿yæ, ¿e np. zakaz sprawowania funkcji cz³onka rady
nadzorczej w wiêcej ni¿ jednej spó³ce podlegaj¹cej ograniczeniom tzw. ustawy
kominowej (art. 4 ust. 1) nie jest sankcjonowany. Podobnie jak to zosta³o zasygnalizowane wy¿ej, nie obejmuje on ju¿ bardziej rozbudowanych struktur holdingowych.
Podleg³oœæ powy¿szym, nie doœæ przemyœlanym regulacjom mo¿e negatywnie odbijaæ siê na dzia³alnoœci specjalnych stref ekonomicznych. Po pierwsze, co
ju¿ wskazane zosta³o wy¿ej, nie stanowi ono bodŸca stanowi¹cego o atrakcyjnoœci
kierowania spó³kami zarz¹dzaj¹cymi SSE z punktu widzenia kandydatów
maj¹cych szanse na zatrudnienie równie¿ w spó³kach z sektora prywatnego. Nie
52
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stanowi ponadto czynnika wymuszaj¹cego konkurencjê pomiêdzy poszczególnymi strefami, gdy¿ wysokoœæ wynagrodzenia ich mened¿erów jest oderwana od
wyników finansowych dzia³alnoœci spó³ki. Wreszcie niedoskona³e przepisy tzw.
ustawy kominowej mog¹ prowokowaæ do tworzenia nieuzasadnionych funkcjonalnie struktur holdingowych tworz¹cych osobom podlegaj¹cym ograniczeniom
tej ustawy dodatkowe mo¿liwoœci zarobkowania w organach spó³ek zale¿nych.

Zakoñczenie
Obecnie specjalne strefy ekonomiczne funkcjonuj¹ w odmiennych warunkach gospodarczych ni¿ na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Ich dalsza aktywnoœæ – potencjalnie w perspektywie co
najmniej kilkunastu lat – wymusza rewizjê dotychczas prawie niezmienionych
uregulowañ prawnych dotycz¹cych stref. Wobec doœæ niskiej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle innych pañstw europejskich zwolnienia podatkowe przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w strefach nie s¹ ju¿ takim magnesem, jak w po³owie ostatniej dekady ubieg³ego stulecia, gdy stawka podatku
korporacyjnego wynosi³a 40%, sukcesywnie opadaj¹c do 30% w 2000 roku. Zmieni³ siê równie¿ profil inwestorów – zagranicznych zaczêli wypieraæ przedsiêbiorcy polscy. Wreszcie sporo zmieni³o równie¿ cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej i objêcie naszego kraju traktatowymi swobodami gospodarczymi, dziêki
którym przedsiêbiorcom zagranicznym ³atwiej jest prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Polsce bez wsparcia publicznego. Te wszystkie zmiany doprowadzi³y do
pewnego przemodelowania koncepcji rozwoju SSE na dalsze lata, musz¹ jednak
poci¹gn¹æ ze sob¹ zmiany prawne polegaj¹ce m.in. na w³¹czeniu stref w promocjê
rozwoju przedsiêbiorstw innowacyjnych w polskim kapitale i rozwijaj¹cych
polsk¹ technologiê we wspó³pracy z przedstawicielami rodzimej nauki. Ze wzglêdu na sw¹ pozycjê prawn¹ spó³ki zarz¹dzaj¹ce SSE nie s¹ w stanie samodzielnie
wytyczyæ tych kierunków dzia³alnoœci bez mecenatu pañstwowego, który powinien dostrzec w strefach instrument rozwoju przede wszystkim krajowej przedsiêbiorczoœci zogniskowanej na nowych technologiach ani¿eli zachêcania zagranicznych inwestorów przemys³owych do otwierania produkcji w Polsce.
Prospects of the future role of special economic zones
as a legal instrument of business support by the state
(Summary)
Special economic zones in Poland with almost 20 years’ operation and time-limited outlook are at their turning point. The government will shortly decide if they end up activity
by the end of 2020 or later in 2026. Until now they have significantly contributed to improvement of economic situation in many declined areas of Poland offering jobs for not less than
240.000 workers and attracting foreign capital of 80.000.000.000 Polish zloty, being 10% of
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the total value of all direct foreign investments located in Poland since 1995. Thinking of
special economic zones in Poland and their legal framework need changes as they cease to
be regarded as mainly “tax havens” for foreign investors and shall start playing a bigger role
as promoters of Polish new-technology business ideas and semi-public supporter of local
entrepreneurs. Companies managing 14 zones in Poland are under the state influence, thus
they are regarded as an indirect instrument of governmental stimulus on economic processes, mainly placement of investments. Zones are also used as vehicles to recreate or refurbish business activity at certain areas economically deployed until the end of 20. century
and not resistant to the significant transformation into market oriented economy. However
growth of special economic zones may be limited by ineffective manner of remunerating
managers in state-dependant companies managing the zones, which does not put pressure
on measurable effects of their activity but focuses on setting an upper limit for their wages.
Also success of special economic zones is related to common infrastructure facilities in Poland. Although they have considerably improved over the years, still few special economic
zones cannot compete with others mainly due to their poor location and infrastructure background.
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Udzia³ zwi¹zków zawodowych
w wykonywaniu wybranych zadañ
samorz¹du terytorialnego
przez pryzmat statutu NSZZ „Solidarnoœæ”

Istotnym elementem funkcjonowania nowoczesnego samorz¹du terytorialnego jest przybieraj¹cy ró¿ne formy udzia³ podmiotów spoza administracji publi1
cznej w realizacji jego zadañ . Jedn¹ z kategorii podmiotów, które mog¹ zaanga¿owaæ siê w realizacjê zadañ samorz¹du terytorialnego, s¹ zwi¹zki zawodowe.
Zasadniczym celem zwi¹zków jest reprezentowanie i obrona praw oraz interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (art. 1 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawo2
dowych ). Cecha ta determinuje zakres spraw, w których przejawia siê rola
zwi¹zków. Celem udzia³u podmiotów zewnêtrznych wobec samorz¹du terytorialnego w realizowaniu jego zadañ jest bowiem umo¿liwienie wp³ywu na okreœlone dzia³ania samorz¹du takim podmiotom, które s¹ danymi dzia³aniami sa3
morz¹du bezpoœrednio zainteresowane lub mog¹ wspomóc samorz¹d wiedz¹
w danej dziedzinie. W konsekwencji zwi¹zkom zawodowym zagwarantowano
wp³yw na te dzia³ania samorz¹du terytorialnego, które dotycz¹ szeroko pojêtych
interesów pracowników.

*
1
2
3

Dr Jakub Szmit – prawnik, asystent w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdañskiego.
Na temat pojêæ zadania i kompetencji zob. Z. Leoñski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa
2006, s. 142 i n.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.), zwana dalej
ustaw¹ zwi¹zkow¹.
Przyk³adem takiej sytuacji jest regulacja procedury sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W procedurê tworzenia studium zaanga¿owani s¹
mieszkañcy gminy, którzy maj¹ prawa sk³adania wniosków dotycz¹cych tego opracowania (art. 11
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r., poz. 647).
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Uwagi wstêpne
Najwiêkszym zwi¹zkiem zawodowym w Polsce jest NSZZ „Solidarnoœæ”, który zrzesza 667 572 cz³onków bêd¹cych pracownikami4. Warto podkreœliæ, ¿e obecnie jest to jedyny zwi¹zek zawodowy reprezentatywny w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego5. Dwie pozosta³e centrale zwi¹zkowe, które
spe³niaj¹ przewidziane w tym akcie wymogi do uzyskania przymiotu reprezentatywnoœci6, tj. Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych (OPZZ) oraz
Forum Zwi¹zków Zawodowych (FZZ), s¹ konfederacjami (ogólnokrajowymi
organizacjami miêdzyzwi¹zkowymi tworzonymi przez ogólnokrajowe zwi¹zki
zawodowe oraz zrzeszenia zwi¹zków zawodowych). Ustawodawca wskazuje co
prawda, ¿e przepisy ustawy zwi¹zkowej dotycz¹ce zwi¹zków zawodowych stosuje siê odpowiednio do konfederacji (art. 38 ustawy zwi¹zkowej), ale nie zmienia
to faktu, ¿e NSZZ „Solidarnoœæ” jest jedynym zwi¹zkiem zawodowym w Polsce,
który ma mo¿liwoœæ korzystania z okreœlonych uprawnieñ wzglêdem samorz¹du
terytorialnego. Konsekwencj¹ takiej formy organizacyjnej jest zaanga¿owanie
w realizacjê wspó³pracy z samorz¹dem terytorialnym we wszystkich jej formach
bezpoœrednio struktur NSZZ „Solidarnoœæ”, samodzielnych zwi¹zków zawodowych wchodz¹cych w sk³ad OPZZ. Zagadnieniem zas³uguj¹cym na szczególn¹
uwagê jest fakt, ¿e w praktyce funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, w sytuacjach, w których ustawodawca przewiduje ró¿norodne formy wspó³pracy tego
samorz¹du ze zwi¹zkami zawodowymi, du¿e znaczenie odgrywaj¹ regulacje statutowe tych organizacji. Wynika to przede wszystkim z ogólnej roli, jak¹ pe³ni statut ka¿dej osoby prawnej, o czym przes¹dzaj¹ przepisy Kodeksu cywilnego7. To
statut okreœla m.in. organizacjê i sposób dzia³ania osoby prawnej czy te¿ sposób
dzia³ania jej organów. Co wiêcej, w niektórych przepisach szczegó³owych owa
zasada jest wyra¿ona jeszcze dobitniej. Innymi s³owy, je¿eli na organie danej
jednostki samorz¹du terytorialnego spoczywa obowi¹zek wspó³dzia³ania ze
zwi¹zkiem zawodowym, to w celu ustalenia z kim ma wspó³dzia³aæ organ ten
musi zapoznaæ siê ze statutem zwi¹zku i postêpowaæ w sposób w nim wskazany.
4
5
6

7
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Dane z uzasadnienia postanowienia S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012 r.
stwierdzaj¹cego reprezentatywnoœæ NSZZ „Solidarnoœæ” (VII Ns Rej Roz 4/11).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 100, poz. 1080, z póŸn. zm.), zwana dalej ustaw¹ o Komisji
Trójstronnej.
Zrzeszanie wiêcej ni¿ 300 000 cz³onków bêd¹cych pracownikami (zarazem przy ustalaniu kryterium liczebnoœci uwzglêdnia siê nie wiêcej ni¿ po 100 000 cz³onków organizacji zwi¹zkowej
bêd¹cych pracownikami zatrudnionymi w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj dzia³alnoœci jest okreœlony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej) oraz dzia³anie w podmiotach gospodarki
narodowej, których podstawowy rodzaj dzia³alnoœci jest okreœlony w wiêcej ni¿ w po³owie sekcji
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.).
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Tym samym jest zasadne przybli¿enie konkretnych rozwi¹zañ przyjêtych w szeroko pojêtym prawie wewnêtrznym NSZZ „Solidarnoœæ” (pojêcie to obejmuje
zarówno statut zwi¹zku, jak i podejmowane na jego podstawie uchwa³y), które
nie s¹ obojêtne z punktu widzenia organów samorz¹du terytorialnego.
Nale¿y wreszcie zaznaczyæ, ¿e w opracowaniu uwaga zostanie poœwiêcona
takim formom udzia³u zwi¹zków zawodowych w realizacji zadañ samorz¹du
terytorialnego, w przypadku których ustawodawca nak³ada na organy samorz¹du obowi¹zek wspó³dzia³ania ze zwi¹zkami. St¹d te¿ jest uzasadnione pos³ugiwanie siê w dalszej czêœci tego opracowania pojêciem uprawnieñ zwi¹zków zawodowych i odpowiadaj¹cych im obowi¹zków organów jednostek samorz¹du
terytorialnego.

Przegl¹d zakresu przedmiotowego wspó³dzia³ania
zwi¹zku zawodowego i samorz¹du terytorialnego
Regulacj¹, od której wypada rozpocz¹æ przegl¹d uprawnieñ zwi¹zków zawodowych w analizowanej materii, jest przewidziane w art. 19 ust. 1 ustawy
zwi¹zkowej prawo do opiniowania za³o¿eñ i projektów aktów prawnych w zakresie objêtym zadaniami zwi¹zków zawodowych. Przys³uguje ono zwi¹zkowi
zawodowemu reprezentatywnemu w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej.
Przepis art. 19 ust. 2 powo³anej ustawy okreœla, i¿ organy w³adzy i administracji
rz¹dowej oraz organy samorz¹du terytorialnego kieruj¹ za³o¿enia albo projekty
aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich w³adz statutowych
zwi¹zku. O wadze udzia³u zwi¹zków zawodowych w procedurze uchwalania
prawa miejscowego œwiadczyæ mo¿e zarówno bogate orzecznictwo w tym zakresie8, a tak¿e zainteresowanie doktryny tak prawa administracyjnego9, jak i prawa
pracy10.
Do najwa¿niejszych problemów wy³aniaj¹cych siê na tle stosowania art. 19
ustawy zwi¹zkowej nale¿y zaliczyæ sam przedmiot opinii zwi¹zkowej, zarówno
w ujêciu formalnym (okreœlenie rodzaju aktów samorz¹du terytorialnego podlegaj¹cych zaopiniowaniu), jak i materialnym (ocena, jakie kwestie mieszcz¹ siê
w zakresie objêtym zadaniami zwi¹zków zawodowych), ponadto charakter opinii
(zwi¹zanie opini¹ zwi¹zku zawodowego), wreszcie skutki zaniechañ w realizacji
8

9

10

Zob. np. przegl¹d orzecznictwa w tej materii dokonany przez J. Szlachetkê, Opinia podmiotów spoza
systemu administracji publicznej z art. 19 ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz art. 30 ust. 6a ustawy Karta
Nauczyciela, „Przegl¹d Naukowy Disputatio” 2012, nr 1, s. 107.
Najszerszym opracowaniem w tym zakresie jest artyku³ G. Ninarda, Konsultacje ze zwi¹zkami zawodowymi w procesie legislacyjnym organów samorz¹du terytorialnego, „Samorz¹d Terytorialny” 1999,
nr 1–2, s. 99.
Zob. np. Z. Salwa, Uprawnienia zwi¹zków zawodowych, Bydgoszcz 1998, s. 25 i n.; Z. Góral, Prawo pracy
w samorz¹dzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 220 i n.; H. Szewczyk, Zbiorowe prawo pracy w samorz¹dzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne” 2000, nr 9, s. 2.
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11

obowi¹zku przez w³aœciwy organ samorz¹du terytorialnego . Niniejsze opracowanie nie stanowi w³aœciwego miejsca do rozstrzygania owych w¹tpliwoœci, st¹d
wystarczaj¹ce jest odes³anie do wzmiankowanego ju¿ bogatego orzecznictwa
12
(zw³aszcza s¹dów administracyjnych), jak i literatury .
Uprawnienie o zbli¿onym charakterze przewiduje art. 30 ust. 6a ustawy – Kar13
ta Nauczyciela . W jego œwietle organ prowadz¹cy szko³ê, bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, uchwala regulamin wynagradzania dla nauczycieli, przy
czym ten regulamin podlega uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli. Tak¿e w tym przypadku praktyka przynios³a wiele problemów zwi¹zanych ze stosowaniem tego rozwi¹zania. Przede wszystkim problematyczne by³o ustalenie charakteru prawnego owego regulaminu, w szczególnoœci okreœlenie, czy jest to regulamin wynagradzania w rozumieniu przepisów
14
Kodeksu pracy , czy te¿ akt prawa miejscowego. Ostatecznie przewa¿y³a opinia,
15
w œwietle której taki regulamin jest aktem prawa miejscowego , co stanowiæ
mo¿e oparcie dla rozwa¿añ, czy przepisowi art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela mo¿na przypisaæ charakter lex specialis wzglêdem art. 19 ustawy zwi¹zkowej (z wszelkimi tego konsekwencjami). Nale¿y podkreœliæ, ¿e w art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela ustawodawca zdecydowa³, ¿e prawo wziêcia udzia³u w procedurze
16
uchwalania tego regulaminu przys³uguje zwi¹zkom zrzeszaj¹cym nauczycieli ,
17
bez wzglêdu na spe³nianie przez nie kryterium reprezentatywnoœci .
Wobec grupy zawodowej nauczycieli mo¿na wskazaæ kolejne uprawnienie
zwi¹zków zawodowych odnosz¹ce siê do dzia³añ samorz¹du terytorialnego.
18
Zgodnie bowiem z art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawy o systemie oœwiaty , w sk³ad
komisji powo³ywanej przez organ prowadz¹cy szko³ê w celu przeprowadzenia
11

12
13
14
15
16

17

18
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W przesz³oœci, tj. do wejœcia w ¿ycie ustawy o Komisji Trójstronnej i zawarcia w art. 19 ustawy
zwi¹zkowej odes³ania do tego aktu, problematyczne by³o te¿ pojêcie „zwi¹zek reprezentatywny
dla pracowników wiêkszoœci zak³adów pracy”, jakim pos³ugiwa³a siê ustawa zwi¹zkowa.
Np. D. D¹bek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 199 i n.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jend. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.).
Zob. wyrok NSA z dnia 5 wrzeœnia 2007 r., I OSK 836/07 (LEX nr 383794).
Ustawodawca nakazuje bowiem uzgodnienie treœci regulaminu nie z zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹, jak ma to miejsce w innych przepisach dotycz¹cych regulaminów, co mo¿e wynikaæ
z faktu, ¿e regulamin ten obowi¹zuje wszystkie szko³y prowadzone przez dany organ bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego.
Konsekwencje takiej regulacji wskaza³ NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., I OSK 1897/06 (LEX
Nr 342619), w którym podkreœli³, ¿e: „Nie mo¿na uzale¿niaæ dopuszczenia zwi¹zku zawodowego
zrzeszaj¹cego nauczycieli do procedury uzgodnieniowej, od tego, czy zwi¹zek zawodowy spe³nia
w którejkolwiek placówce wymogi zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Regulamin wynagradzania nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela, podlega uzgodnieniu ze
zwi¹zkiem zawodowym zrzeszaj¹cym nauczycieli, niezale¿nie od tego, ilu nauczycieli zatrudnionych w placówkach objêtych dzia³aniem tego regulaminu, jest cz³onkami tego zwi¹zku.
Zwi¹zkiem zawodowym zrzeszaj¹cym nauczycieli jest tak¿e zwi¹zek zrzeszaj¹cy, na obszarze jednostki samorz¹du terytorialnego – organu prowadz¹cego szko³y i inne placówki, tylko jednego nauczyciela”.
Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).
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konkursu na stanowisko dyrektora wchodzi po jednym przedstawicielu zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, przy czym przedstawiciel zwi¹zku zawodowego
nie mo¿e byæ zatrudniony w szkole lub placówce, której dotyczy konkurs.
Prawo desygnowania przedstawiciela zwi¹zków zawodowych do komisji
19
konkursowej przewiduje tak¿e ustawa o dzia³alnoœci leczniczej oraz wydane na
jej podstawie rozporz¹dzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
20
niebêd¹cym przedsiêbiorc¹ . Z przepisu § 6 tego rozporz¹dzenia wynika, ¿e
zak³adowe organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w danym podmiocie leczniczym
maj¹ prawo wskazaæ przedstawiciela w sk³adzie komisji konkursowej przy obsadzie stanowiska zastêpcy kierownika podmiotu oraz naczelnej pielêgniarki lub
prze³o¿onej pielêgniarek. W szczególnoœci w przypadku pierwszego konkursu
mo¿na mówiæ o udziale zwi¹zków zawodowych w realizowaniu zadañ samorz¹du terytorialnego. Wynika to z faktu, ¿e konkurs na to stanowisko og³asza
podmiot tworz¹cy, którym mo¿e byæ jednostka samorz¹du terytorialnego (art. 49
ust. 2 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej), a w œwietle ustaw samorz¹dowych na
wszystkich szczeblach samorz¹du s¹ realizowane zadania w zakresie ochrony
21
zdrowia .
Kolejne uprawnienie zwi¹zków zawodowych wynika z ustawy o Komisji
Trójstronnej, która przewiduje fakultatywne tworzenie wojewódzkich komisji
dialogu spo³ecznego. Pomimo ¿e z punktu widzenia administracji pañstwowej silniej zaznacza siê udzia³ w komisji przedstawiciela administracji rz¹dowej (wojewoda), to jednak w sk³ad komisji wchodzi tak¿e przedstawiciel marsza³ka województwa reprezentuj¹cy stronê samorz¹dow¹ (ponadto komisja mo¿e zapraszaæ
do udzia³u w swoich posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin). Sk³ad uzupe³niaj¹ przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych i organizacji pracodawców
wchodz¹cych w sk³ad Komisji Trójstronnej. Komisja wojewódzka ma prawo wyra¿aæ opinie w sprawach objêtych jednoczeœnie zakresem zadañ zwi¹zków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz administracji rz¹dowej i samorz¹dowej z terenu województwa, a ponadto na wspólny wniosek strony pracowników
i strony pracodawców marsza³ek województwa jest zobowi¹zany przedstawiæ
wojewódzkiej komisji dialogu spo³ecznego projekt strategii rozwoju województwa do zaopiniowania.
Innymi instytucjami bior¹cymi udzia³ w realizacji zadañ samorz¹du terytorialnego, na które nale¿y zwróciæ uwagê, s¹ wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia (organy opiniodawczo-doradcze odpowiednio marsza³ka wojewódz19
20
21

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 112, poz. 654, z póŸn. zm.).
Rozporz¹dzenie z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. poz. 182).
Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2001 r.
nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1592, z póŸn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1590, z póŸn.
zm.).
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twa i starosty w sprawach polityki rynku pracy). W tym wypadku ustawodawca
wskazuje, ¿e w sk³ad rady wojewódzkiej wchodzi przedstawiciel wojewódzkich
struktur ka¿dej organizacji zwi¹zkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
o Komisji Trójstronnej, a w sk³ad rady powiatowej – przedstawiciel struktur tere22
nowych takich organizacji .

Rozwi¹zania statutowe NSZZ „Solidarnoœæ”
maj¹ce wp³yw na jednostki samorz¹du terytorialnego
Z przytoczonych powy¿ej przyk³adów przepisów okreœlaj¹cych sytuacje,
w których samorz¹d terytorialny realizuj¹c swoje zadania, zobowi¹zany jest do
wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi, najwyraŸniejsze odes³anie do regulacji
statutowej zawiera art. 19 ustawy zwi¹zkowej. Ustawodawca w tym przepisie
wskazuje wprost, ¿e organ samorz¹du terytorialnego ma obowi¹zek kierowaæ
za³o¿enia lub projekty aktów prawnych do odpowiednich w³adz statutowych
zwi¹zku. Uzasadnione jest przyjêcie, ¿e analogiczna zasada dotyczy tak¿e obowi¹zku na³o¿onego na organ samorz¹du terytorialnego przepisem art. 30 ust. 6a
ustawy o systemie oœwiaty23.
Ocena, do którego organu NSZZ „Solidarnoœæ” nale¿y skierowaæ za³o¿enia
i projekty aktów prawnych, wymaga analizy kilku postanowieñ statutu tego
zwi¹zku. W pierwszym rzêdzie nale¿y wskazaæ § 16 statutu, w którym wyra¿ona
zosta³a zasada podwójnej, terytorialno-bran¿owej, struktury organizacyjnej
NSZZ „Solidarnoœæ”. Jednostkami terytorialnymi s¹ przede wszystkim organizacje zak³adowe (miêdzyzak³adowe) oraz regiony, a bran¿owymi – sekretariaty
(krajowe i regionalne) oraz sekcje (krajowe, miêdzyregionalne oraz regionalne).
Kolejn¹ kwesti¹ jest okreœlenie organów samego zwi¹zku, jak i jego jednostek wewnêtrznych. Zgodnie z § 34 statutu w zwi¹zku, jak i w jego jednostkach organiza24
cyjnych funkcjonuj¹ trzy rodzaje w³adz – w³adza stanowi¹ca, wykonawcza
i kontrolna. Podzia³ zadañ i uprawnieñ pomiêdzy jednostki wewnêtrzne „Solidarnoœci” zosta³ dokonany w postanowieniach okreœlaj¹cych kompetencje w³adz
wykonawczych poszczególnych struktur. Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku § 41 statutu – ust. 1 wyra¿a generaln¹ zasadê, i¿ w³adza wykonawcza danej
jednostki kieruje jej dzia³alnoœci¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz zwi¹zku, z kolei
ust. 3 szczegó³owo wskazuje, jakiego rodzaju kompetencje realizuje w³adza wy22
23

24
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Art. 22 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2008 r. nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.).
W wyroku z dnia 22 czerwca 2006 r., II SA/Go 586/05 WSA w Gorzowie Wielkopolskim (Lubus. 2006,
nr 58, poz. 1295) uzna³, ¿e „(…) gmina na podstawie statutu danego zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego nauczycieli powinna ustaliæ, jaka jest struktura organizacyjna zwi¹zku i przekazaæ projekt regulaminu w³aœciwej instancji zwi¹zku zawodowego do uzgodnienia”.
„W³adze” w rozumieniu statutu nale¿y traktowaæ jako organy w pojêciu przepisów powszechnych.
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konawcza poszczególnych jednostek NSZZ „Solidarnoœæ”. Z punktu widzenia
jednostek samorz¹du terytorialnego, realizuj¹cych obowi¹zek wynikaj¹cy z art.
19 ustawy zwi¹zkowej, zdecydowanie najistotniejsza jest regulacja § 41 ust. 3 pkt
2 statutu NSZZ „Solidarnoœæ”. W jego œwietle zarz¹d regionu (tj. w³adza wykonawcza jednostki organizacyjnej zwi¹zku) m.in. reprezentuje zwi¹zek wobec w³adz
samorz¹dowych i administracji rz¹dowej. Oznacza to, ¿e w³aœciwym statutowo
organem wystêpuj¹cym w imieniu NSZZ „Solidarnoœæ” wobec administracji samorz¹dowej jest w³aœciwy zarz¹d regionu (zasada ta dotyczy tych uprawnieñ,
w które ustawodawca wyposa¿y³ zwi¹zek zawodowy jako ca³oœæ).
Powy¿sze spostrze¿enie wymaga trzech uzupe³nieñ. Po pierwsze, zarz¹d regionu mo¿e swoje kompetencje scedowaæ na w³adze innych jednostek zwi¹zku
(w szczególnoœci mo¿e to dotyczyæ jednostek bran¿owych, je¿eli dany akt dotyczy np. konkretnej grupy zawodowej), ale tak¿e na w³asne prezydium.
Po drugie, zasiêg terytorialny regionów nie odpowiada obecnemu podzia³owi
Polski na województwa, co mo¿e rodziæ pytanie o w³aœciwoœæ regionów w przypadku spraw o zasiêgu wojewódzkim (problem ten dotyczy nie tylko opiniowania aktów prawa miejscowego, ale równie¿ np. wyznaczania przedstawiciela do
wojewódzkiej komisji dialogu spo³ecznego). W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie rozwi¹zanie przewidziane w § 45 ust. 3 statutu zwi¹zku, który zobowi¹zuje
zarz¹dy regionów dzia³aj¹cych na terenie jednego województwa do utworzenia
organu przedstawicielskiego, bêd¹cego ich wspóln¹ reprezentacj¹, m.in. wobec
w³adz samorz¹dowych. Szczegó³owe zasady tworzenia tych organów okreœla
Uchwa³a Komisji Krajowej nr 31/04 w sprawie wspólnej reprezentacji regionów
NSZZ „Solidarnoœæ” wobec w³adz wojewódzkich. W œwietle tego aktu wspólna
reprezentacja regionów nosi nazwê miêdzyregionalnego zespo³u koordynacyjnego (MZK).
Po trzecie, nale¿y wskazaæ na praktyczny problem, jakim jest ustalenie, który
zarz¹d regionu (ewentualnie MZK) jest w³aœciwy terytorialnie dla danej jednostki
samorz¹du terytorialnego. Statut zwi¹zku wskazuje jedynie, ¿e zasiêg dzia³ania
regionów obejmuje obszar spójny, którego granicê okreœlaj¹ granice powiatów
wchodz¹cych w jego sk³ad. Natomiast decyzjê o utworzeniu regionu, okreœleniu
jego obszaru dzia³ania, zmianie obszaru dzia³ania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa. Co zaskakuj¹ce, pomimo ¿e istniej¹
w NSZZ „Solidarnoœæ” rejestry regionów (zawieraj¹ce wykazy powiatów wchodz¹cych w sk³ad poszczególnych regionów), nie jest spraw¹ oczywist¹ wskazanie
uchwa³y Komisji Krajowej, na podstawie której taki rejestr funkcjonuje. Sytuacja
ta musi byæ oceniona negatywnie, nie tylko z punktu widzenia samego zwi¹zku
(brak porz¹dku w sprawach wewnêtrznych), ale przede wszystkim z punktu widzenia wszystkich podmiotów wchodz¹cych w ró¿norodne relacje z tym
zwi¹zkiem (tak¿e jednostek samorz¹du terytorialnego). Powy¿sze w praktyce oznacza, ¿e chc¹c ustaliæ, jaki region obejmuje dany obszar, organ samorz¹du terytorialnego powinien wyst¹piæ o tak¹ informacjê do Komisji Krajowej NSZZ „SoliDisputatio – Tom XV
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darnoœæ”, a weryfikacja uzyskanej informacji jest niezwykle trudna. Jednoczeœnie
warto zaznaczyæ, ¿e obecnie zosta³y podjête prace nad rozwi¹zaniem przedstawionego problemu (zmierzaj¹ one do realizacji przez Komisjê Krajow¹ delegacji statutowej, czyli przyjêcia uchwa³y, która w sposób jednoznaczny okreœli zasiêg dzia³ania poszczególnych regionów).
Ze wzglêdu na ogólny wymiar statutowego upowa¿nienia zarz¹dów regionów powy¿sze uwagi znajduj¹ zastosowanie tak¿e w odniesieniu do innych
sytuacji, w których organy samorz¹du terytorialnego bêd¹ zobowi¹zane do wspó³dzia³ania z NSZZ „Solidarnoœæ” lub jej strukturami wewnêtrznymi (z wyj¹tkiem
sytuacji, w których dane uprawnienie z woli ustawodawcy przys³uguje strukturze zak³adowej).
Koñcz¹c w¹tek praktycznego wymiaru odes³ania do statutu zwi¹zku zawodowego, zawartego konkretnie w art. 19 ustawy zwi¹zkowej, w przypadku NSZZ
„Solidarnoœæ”, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e prawid³owoœæ rozwi¹zañ przyjêtych
w statucie tego zwi¹zku mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci. Otó¿ ustawodawca wskazuje,
¿e statut powinien wskazaæ organ zwi¹zku, który bêdzie realizowa³ analizowane
uprawnienie. Tymczasem w statucie „Solidarnoœci” uprawnienie to zosta³o przyznane organom wewnêtrznych jednostek organizacyjnych zwi¹zku (organem
wykonawczym zwi¹zku jako ca³oœci jest Komisja Krajowa). Wydaje siê, ¿e regulacji tej mo¿na zarzuciæ niezgodnoœæ z ustawow¹, co z kolei mo¿e prowadziæ do pytania o zwi¹zanie ni¹ w³adz poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
W kwestii kompetencji zwi¹zku zawodowego do wskazywania przedstawicieli w komisjach konkursowych (w szko³ach oraz zak³adach opieki zdrowotnej)
ustawodawca wyraŸnie wskazuje, ¿e to uprawnienie przys³uguje strukturom
zak³adowym zwi¹zków zawodowych. Tym samym w przypadku NSZZ „Solidarnoœæ” znajdzie zastosowanie przytaczana ju¿ ogólna regulacja zawarta w § 41 ust.
1 statutu tego zwi¹zku (w³adza wykonawcza danej jednostki reprezentuje j¹ na
zewn¹trz). Ponadto § 41 ust. 3 pkt 3 statutu wskazuje wprost, ¿e w³adza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej zwi¹zku (tj. przede wszystkim
organizacji zak³adowej lub miêdzyzak³adowej) ma uprawnienia wynikaj¹ce
z przepisów prawa powszechnego (podobnie jak w przypadku zarz¹du regionu
jest dopuszczalne przekazanie tych uprawnieñ w³adzom wykonawczym wewnêtrznych struktur podstawowych jednostek organizacyjnych, np. komisji oddzia³owej).

Uwagi koñcowe
W spektrum zadañ realizowanych przez samorz¹d terytorialny nie mog³o zabrakn¹æ takich, które wp³ywaj¹ na sytuacjê pracowników. Uwzglêdniaj¹c tendencjê do szerokiego anga¿owania podmiotów spoza administracji publicznej
w realizacjê jej zadañ, otwiera to pole dla wyznaczenia spraw, w których okreœlo-
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ny wp³yw na dzia³ania samorz¹du terytorialnego uzyskuj¹ zwi¹zki zawodowe.
Wp³yw ten przybiera zasadniczo jedn¹ z dwóch form – polega na obowi¹zku sa25
morz¹du zasiêgniêcia opinii zwi¹zku zawodowego albo na mo¿liwoœci wytypowania przedstawiciela do okreœlonego cia³a kolegialnego.
W praktyce stosowania tych rozwi¹zañ przez organy jednostek samorz¹du
terytorialnego jest konieczne uwzglêdnienie regulacji zawartych w statutach
zwi¹zków zawodowych, w szczególnoœci okreœlaj¹cych w³aœciwoœæ ich organów.
Przyk³adem dobrze ilustruj¹cym ow¹ koniecznoœæ jest przypadek NSZZ „Solidarnoœæ”. W pewnych sytuacjach analiza samego statutu NSZZ „Solidarnoœæ” okazuje siê niewystarczaj¹ca i jest niezbêdne siêgniêcie do aktów wydawanych na podstawie statutu. Przybli¿enie w³aœnie regulacji zawartych w aktach tworz¹cych
prawo wewn¹trzorganizacyjne NSZZ „Solidarnoœæ” jest zasadne, poniewa¿ „Solidarnoœæ” to najwiêkszy zwi¹zek zawodowy w Polsce, a dziêki oparciu swojego
dzia³ania m.in. na strukturach terytorialnych w³aœciwie ka¿da jednostka samorz¹du terytorialnego w Polsce mo¿e byæ zobowi¹zania do podjêcia wspó³pracy
z tym zwi¹zkiem. Co wiêcej, nale¿y przyznaæ, ¿e prawid³owa interpretacja
regulacji postanowieñ prawa wewn¹trzzwi¹zkowego mo¿e nastrêczaæ powa¿nych
problemów. Niemniej jednak pojawiaj¹ce siê w tym zakresie trudnoœci nie mog¹
stanowiæ uzasadnienia dla potencjalnych uchybieñ w dzia³alnoœci samorz¹du
terytorialnego. Tym samym uwagi przedstawione w opracowaniu maj¹ nie tylko znaczenie teoretyczne, ale równie¿ praktyczne.
Trade unions’ participation in carrying out local government’s
duties in scope of NSZZ “Solidarity” statute
(Summary)
Important element in functioning of modern self-government is participation, in carrying out it’s duties, of different subjects from the third sector (from outside public administration). This participation may assume different forms. One of the subjects that may get
involved are trade unions. Basic and fundamental role of trade unions is to represent and
defend rights, occupational and social interests of working class (art. 1 of Trade union Act).
That feature in obvious way determines range of local-government’s tasks in which trade
unions may be involved, since the aim of participation of third sector subjects in in carrying
out local administration duties is to enable influence on local-government activities for those subjects which are directly interested in those activities and can support public administration with their professional knowledge in given field. As a consequence trade unions

25

Nawet w przypadku regulaminu wynagradzania nauczycieli w orzecznictwie przyjmuje siê, ¿e:
„Sformu³owanie «podlegaj¹ uzgodnieniu» oznacza na³o¿enie na radê gminy obowi¹zku poddania
treœci regulaminów dot. wynagrodzeñ nauczycieli procedurze uzgodnieniowej celem wypracowania wspólnego stanowiska, i nie nale¿y rozumieæ go jako koniecznoœæ uzyskania zgody zwi¹zku zawodowego na propozycjê organu prowadz¹cego szko³y i placówki oœwiatowe na terenie gminy”
(wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 paŸdziernika 2008 r., II SA/Bd 625/08, Lex nr 519095).
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were guaranteed to have an influence on such local-government activities that consider
broadly defined interests of employees.
This paper presents what kind of rights have trade unions in given field and how does
the NSZZ “Solidarity” statute affects local-government’s organs while following their obligation to cooperate in certain area with trade unions.
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ANNA RYTEL-WARZOCHA*

Bud¿et obywatelski
jako nowa forma spo³ecznej partycypacji

I
Jedn¹ z podstawowych zasad ustrojowych w demokratycznym pañstwie jest
zasada suwerennoœci narodu, wyra¿ona równie¿ w art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Polska ustawa zasadnicza stanowi, i¿ ca³a w³adza w pañstwie nale¿y do narodu, jak równie¿ wprost wskazuje dwie formy, w jakich naród
mo¿e tê w³adze realizowaæ – poœrednio, legitymuj¹c poprzez wybory okreœlone
osoby do sprawowania w³adzy w swoim imieniu, jak równie¿ bezpoœrednio, podejmuj¹c wi¹¿¹ce dla organów rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym.
Konstytucyjny podzia³ na demokracjê poœredni¹ i bezpoœredni¹ nie ma jednak¿e
charakteru dychotomicznego, gdy¿ istnieje wiele mechanizmów umo¿liwiaj¹cych obywatelom udzia³ w procesach decyzyjnych, w których ostateczn¹
decyzje podejmuje jednak organ przedstawicielski. W tym ostatnim przypadku
mówiæ zatem mo¿na o demokracji partycypacyjnej, a œciœlej o demokracji pó³bezpoœredniej (semibezpoœredniej), rozumianej jako zespó³ œrodków, za pomoc¹
których obywatele w sposób niew³adczy wp³ywaj¹ na ostateczne rozstrzygniêcia
1
z zakresu w³adztwa publicznego .
Charakterystyczne jest, i¿ z biegiem czasu i rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego, przejawiaj¹cym siê przede wszystkim w rosn¹cej liczbie organizacji
pozarz¹dowych aktywnie dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju demokracji, pojawiaj¹
siê coraz to nowe formy anga¿uj¹ce obywateli w ¿ycie publiczne. W wiêkszoœci
przypadków obywatele, czy te¿ mieszkañcy danej wspólnoty lokalnej, pozbawieni s¹ jednak prawa podejmowania ostatecznych decyzji, a ich rola sprowadza siê
do mo¿liwoœci inicjowania procesów decyzyjnych, opiniowania lub te¿ wyra¿ania swoich preferencji. Ró¿norodnoœæ form partycypacji spo³ecznej w ostatnich
*
1
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latach stale siê zwiêksza, a wzorce poszczególnych rozwi¹zañ zazwyczaj czerpane s¹ z zagranicy. Dla przyk³adu wymieniæ mo¿na chocia¿by takie instrumenty,
jak: spotkania miejskie, panele obywatelskie, planowanie partycypacyjne, sonda2
¿e deliberatywne czy s¹dy obywatelskie . Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, i¿ zakres partycypacji w mniejszych jednostkach administracyjnych jest zazwyczaj szerszy ni¿ na
poziomie ogólnokrajowym, co przede wszystkim wynika z ograniczonego zakresu terytorialnego, jak równie¿ z charakteru spraw, le¿¹cych w kompetencjach lokalnych w³adz, które w sposób bezpoœredni dotycz¹ codziennego ¿ycia obywateli, wzbudzaj¹c tym samym wiêksze spo³eczne zainteresowanie.

II
Stosunkowo now¹ instytucj¹ partycypacji spo³ecznej, która rozwinê³a siê na
poziomie lokalnym, jest bud¿et obywatelski, który po raz pierwszy zosta³ wprowadzony w 1989 r. w brazylijskiemu mieœcie Porto Alegre. Sukces bud¿etu oby3
watelskiego w Brazylii spowodowa³, ¿e instytucja ta wkrótce przyjêta zosta³a
równie¿ w innych pañstwach Ameryki £aciñskiej, Ameryki Pó³nocnej, Azji,
Afryki, a na pocz¹tku XXI wieku równie¿ w pañstwach europejskich. W 2001 r.
wprowadzony zosta³ w hiszpañskim mieœcie Kordoba, obecnie zaœ funkcjonuje
ju¿ w ca³ej Europie, zarówno w du¿ych metropoliach, jak Sevilla, dzielnice Londynu, Rzymu, Lizbony czy Berlina, jak równie¿ w miastach licz¹cych kilkanaœcie
czy kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców. Charakterystyczne jest, i¿ pocz¹tkowo instytucja ta by³a wdra¿ana w formach bezpoœrednio nawi¹zuj¹cych do brazylijskiego pierwowzoru, stopniowo jednak model ten ulega³ modyfikacjom dostosowuj¹cym go do lokalnych warunków. O ile w pierwotnych za³o¿eniach bud¿et
partycypacyjny mia³ na celu przede wszystkim gwarantowaæ równ¹ dystrybucjê
zasobów, o tyle jego modyfikacje spe³niaj¹ ró¿ne cele4.
Wystêpuj¹ce ró¿nice sprowadzaj¹ siê równie¿ do metod realizacji bud¿etu
obywatelskiego. Pierwotnie instytucja ta zak³ada³a osobisty udzia³ mieszkañców,
którzy podczas bezpoœrednich spotkañ uzyskuj¹ nie tylko wiedzê na temat finansowej kondycji gminy czy te¿ zasad i procedury, w której mog¹ wzi¹æ udzia³, ale
maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ osobistego poznania innych podmiotów zaanga¿owanych w ca³y proces – zarówno przedstawicieli w³adz, jak i pozosta³ych mieszkañ2
3

4
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Z tymi, jak równie¿ innymi technikami, które pomagaj¹ w przeprowadzaniu procesów partycypacyjnych, zapoznaæ siê mo¿na na stronie www.partycypacjaobywatelska.pl.
O pozytywnej ocenie bud¿etu partycypacyjnego w Porto Alegre mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ o ile
w 1989 r. bud¿et obywatelski stanowi³ 3% wszystkich wydatków, o tyle obecnie mieszkañcy decyduj¹ nad ca³oœci¹ œrodków przeznaczonych na inwestycje, co w zale¿noœci od roku wynosi 15–25%
wszystkich wydatków.
Przyk³adowo – bud¿et partycypacyjny wprowadzany w pañstwach afrykañskich mia³ na celu tworzenie przychodu i umacnianie lokalnej autonomii finansowej G. Allegretti, Bud¿et partycypacyjny:
definicje i wyzwania innowacyjnego narzêdzia z perspektywy praktycznej, referat wyg³oszony na X seminarium: o bud¿ecie partycypacyjnym, Warszawa, 5–6 listopada 2012.
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ców, co wzmacnia lokalne wiêzi, poczucie wspólnoty i odpowiedzialnoœci. Obecnie wystêpuj¹ natomiast rozwi¹zania, które wykorzystuj¹ w tym celu technologie
informatyczne. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e Kolonia, gdzie w 2007 r. na potrzeby
bud¿etowania partycypacyjnego uruchomiono platformê interaktywn¹, stanowi¹c¹ miejsce dla informacji online, sk³adania propozycji inwestycji do finansowania wraz z interaktywnym systemem ich komentowania, jak równie¿ umo¿liwiaj¹c¹ oddanie g³osu na preferowane przez mieszkañców propozycje. Obok
procedury elektronicznej mieszkañcy Kolonii mog¹ g³osowaæ równie¿ w tradycyjny sposób – na formularzach dostêpnych w urzêdach miasta lub telefonicznie, poprzez call center uruchomione specjalnie w tym celu. Wyrazem nowych trendów
w zakresie partycypacji spo³ecznej realizowanej w ramach e-administracji mo¿e
byæ jednak fakt, i¿ w 2010 r. a¿ 98% wszystkich zg³oszonych propozycji dokonano
online (jedynie dwanaœcie propozycji zg³oszono przez kontakt z call centre lub na
5
piœmie) .
Uogólniaj¹c, mo¿na jednak wskazaæ, i¿ g³ównym celem bud¿etu obywatelskiego jest uspo³ecznienie procesu bud¿etowania na poziomie lokalnym.
Ca³oroczny plan finansowy jest w dalszym ci¹gu formalnie przyjmowany w drodze uchwa³y organu stanowi¹cego danej jednostki lokalnej, jednak¿e mieszkañcy
maj¹ wp³yw na to, jakie inwestycje publiczne powinny byæ traktowane priorytetowo. Bud¿et partycypacyjny stanowi zatem narzêdzie partycypacyjnego
6
zarz¹dzania dan¹ jednostk¹ lokaln¹ .
W swojej najpe³niejszej postaci bud¿et partycypacyjny rozumiany jest jako
demokratyczna procedura, która umo¿liwia mieszkañcom decydowanie o alokacji czêœci œrodków publicznych wyodrêbnionych na ten cel z bud¿etu danej jednostki administracyjnej. Projekty wy³onione do realizacji ze œrodków publicznych wynikaj¹ ze zg³oszonych przez mieszkañców potrzeb, co sprawia, i¿ maj¹
one bezpoœredni i znacz¹cy wp³yw na ¿ycie lokalnej wspólnoty. Bud¿et partycypacyjny w tej postaci stanowi mechanizm, w którym mieszkañcy s¹ bezpoœrednio
zaanga¿owani w ca³y cykl rzeczywistego bud¿etowania – poczynaj¹c od przygotowania projektu uchwa³y bud¿etowej, a¿ po monitoring i kontrolê jej realizacji,
zapewniaj¹c tym samym przejrzyste i odpowiedzialne zarz¹dzanie wydatkowaniem œrodków publicznych le¿¹cych w gestii lokalnych w³adz. O funkcjonowaniu
bud¿etu partycypacyjnego mo¿na jednak mówiæ dopiero wówczas, gdy mechanizm ten ma charakter powtarzalny. Co do zasady obywa siê on w cyklach rocznych, aczkolwiek mo¿na spotkaæ rozwi¹zania, gdzie mieszkañcy decyduj¹ o alokacji œrodków bud¿etowych na d³u¿szy okres – przyk³adowo w Montewideo od
1990 r. mieszkañcy decyduj¹ o inwestycjach na kolejnych 5 lat.
5
6

A. Mickiewicz, Bud¿et partycypacyjny w Kolonii (Niemcy). Przyk³ad ciekawej praktyki, Warszawa 2011,
s. 2–3.
Participatory Planning and Budgeting at the Sub-national Level, Department of Economic and Social Affairs
in cooperation with the Eastern Regional Organization for Public Administration, United Nations publication, New York 2005, s. 5.
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Pojêcie „bud¿et partycypacyjny” stosowane jest czasem równie¿ dla okreœlenia innych instrumentów anga¿uj¹cych obywateli w procesy zarz¹dzania lokalnymi finansami. S¹ to przede wszystkim rozwi¹zania, które ograniczaj¹ spo³eczn¹
partycypacjê w pracach nad bud¿etem do konsultowania gotowych propozycji
przed³o¿onych przez lokalne w³adze lub te¿ zak³adaj¹, i¿ wybór propozycji
zg³aszanych przez obywateli jest dokonywany w postêpowaniu konkursowym.

III
Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ funkcjonowanie bud¿etu partycypacyjnego
w jednostkach lokalnych musi opieraæ siê na jasno i kompleksowo okreœlonej procedurze.
Zarówno zasady, jak i procedura wdra¿ania bud¿etu partycypacyjnego zazwyczaj regulowane s¹ wy³¹cznie na poziomie lokalnym lub regionalnym,
w aktach prawa miejscowego. Do wyj¹tków nale¿y przypadek Peru, gdzie
w 2003 r. zosta³a uchwalona ustawa o bud¿ecie partycypacyjnym, obliguj¹ca jego
7
implementacjê we wszystkich gminach w pañstwie . Ustawa zawiera definicjê legaln¹ bud¿etu partycypacyjnego, który zosta³ okreœlony jako proces wzmacniaj¹cy relacje pomiêdzy spo³eczeñstwem a pañstwem, zak³adaj¹cy bezpoœredni
udzia³ zorganizowanego spo³eczeñstwa przy ustalaniu priorytetów na poziomie
lokalnym i regionalnym, jak te¿ wskazuje jego cele – poprawa efektywnoœci alokacji œrodków publicznych, wzmocnienie relacji miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem, promowanie dzia³añ zak³adaj¹cych bezpoœredni udzia³ spo³eczeñstwa,
które przyczyniaj¹ siê do osi¹gania strategicznych celów pañstwa, uœwiadomienie obywatelom ich praw i obowi¹zków, ustalenie priorytetów w zakresie inwestycji publicznych, wzmocnienie monitoringu i kontroli wykonania bud¿etu
(art. 3). Przedmiotem tej regulacji s¹ równie¿ ogólne ramy proceduralne bud¿etu
partycypacyjnego.
Równie¿ w niektórych innych pañstwach ustawodawca odwo³uje siê do ró¿nych form uspo³ecznienia procesu uchwalania bud¿etu lokalnego, nie reguluj¹c
jednak¿e jego zasad i procedury. Przyk³adowo – w Bu³garii ustawa o samorz¹dzie
lokalnym i lokalnej administracji oraz ustawa o bud¿ecie lokalnym przewiduj¹, i¿
projekt uchwa³y bud¿etowej powinien zostaæ opracowany na podstawie propozycji lokalnej wspólnoty, które zg³aszane s¹ w trakcie prowadzonych w tym celu
konsultacji, spotkañ i debat publicznych. Organ wykonawczy gminy ma zatem
obowi¹zek poddaæ przygotowywany projekt pod publiczn¹ dyskusjê, aczkolwiek
formalnie nie jest zwi¹zany jej wynikami. Równie¿ w Gruzji zarówno ustawa
o samorz¹dzie lokalnym, kodeks bud¿etowy, jak i kodeks administracyjny expressis verbis odwo³uj¹ siê do bud¿etu partycypacyjnego, jego szczegó³ow¹ regulacjê
pozostawiaj¹c jednak organom lokalnym.
7
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W wiêkszoœci pañstw ustawy samorz¹dowe w sposób ogólny odwo³uj¹ siê do
udzia³u mieszkañców w sprawowaniu w³adzy, co pozwala, aby jedn¹ z metod
8
w tym celu zastosowanych by³ bud¿et partycypacyjny . Przepisy istotne dla bud¿etu obywatelskiego zawieraj¹ równie¿ ustawy o finansach publicznych, które
nak³adaj¹ ogólne ramy proceduralne w odniesieniu do ustaw bud¿etowych,
w których bud¿et obywatelski musi zostaæ zawarty.

IV
Jeszcze niedawno prezentuj¹c funkcjonowanie bud¿etu partycypacyjnego,
po przyk³ady siêgaæ trzeba by³o za granicê. Ostatnie lata obfituj¹ jednak¿e
w przyk³ady ró¿nych form funkcjonowania b¹dŸ dopiero wdra¿ania bud¿etu
partycypacyjnego w Polsce. Trzeba mieæ na uwadze, i¿, podobnie jak w ca³ej
Europie, instytucja ta nie jest jednak jednorodna.
Pierwsza grupa rozwi¹zañ, które ju¿ funkcjonuj¹ w Polsce, nawi¹zuje do brazylijskich wzorców, bezpoœrednio anga¿uj¹c obywateli we wszystkie etapy
procesu decyzyjnego. Bud¿et partycypacyjny w tej postaci nie jest regulowany
na poziomie centralnym. Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych inicjatywa
w sprawie sporz¹dzenia projektu uchwa³y bud¿etowej przys³uguje wy³¹cznie organowi wykonawczemu jednostki samorz¹du terytorialnego, przy czym tryb
prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej okreœla uchwa³a odpowiedniej rady
9
(sejmiku) . W œwietle obowi¹zuj¹cego prawa bud¿et obywatelski formalnie stanowi rodzaj konsultacji spo³ecznych, w zwi¹zku z czym nie ma przeszkód, aby regulowa³y go akty prawa miejscowego. Powoduje to, i¿, pomimo ¿e decyzja mieszkañców nie jest dla organów administracji publicznej prawnie wi¹¿¹ca, lokalne
w³adze s¹ ni¹ politycznie zwi¹zane. Pomimo i¿ ostateczna decyzja w kwestii
uchwa³y bud¿etowej formalnie nale¿y do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego, mo¿na przyj¹æ, ¿e de facto to obywatele s¹ podmiotem
decyzyjnym.
Realizacja bud¿etu partycypacyjnego jest procesem roz³o¿onym w czasie i odbywa siê w rocznych cyklach. Istotne jest, i¿ udzia³ mieszkañców nie ogranicza siê
jedynie do bezpoœredniego decydowania o tym, gdzie i jak œrodki publiczne powinny zostaæ zagospodarowane, ale zak³ada anga¿owanie spo³eczeñstwa na
wszystkich etapach procedury bud¿etowej, w³¹czaj¹c ich w bezpoœredni¹ dyskusjê nad kwestiami finansowymi – mieszkañcy przedk³adaj¹ projekty do finanso8

9

Regulacja taka wystêpuje w Finlandii, Danii, Grecji, na Malcie, Polsce czy S³owenii. Zob. N. Vodusek, A. Biefnot, Report on the CDLR survey of the role of central/regional government in participatory budgeting at local level. Legal framework and current practice in member states, Rada Europy, Strasburg,
17 paŸdziernika 2011.
Art. 233, art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz.
1240, z póŸn. zm.
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wania, dyskutuj¹ nad nimi, wybieraj¹ projekty, które chcieliby, aby znalaz³y siê
w bud¿ecie, jak równie¿ monitoruj¹ ich implementacjê do uchwa³y bud¿etowej oraz realizacjê.
Ca³y proces rozpoczyna mobilizacja mieszkañców. Zazwyczaj odbywa siê seria spotkañ, w czasie których mieszkañcy s¹ informowani o sytuacji finansowej
danej jednostki administracyjnej, procedurach bud¿etowych, w tym o zasadach
i trybie bud¿etu obywatelskiego, œrodkach, o których przeznaczeniu bêd¹ decydowaæ, jak równie¿ o realizacji projektów wy³onionych w procedurze bud¿etu
obywatelskiego w poprzednim roku. Nastêpnie mieszkañcy przygotowuj¹ projekty, które chcieliby, aby zosta³y zrealizowane. W czasie bezpoœrednich spotkañ
projekty te s¹ przedstawiane pozosta³ym mieszkañcom i odbywa siê publiczna
debata. Kolejny krok to decydowanie w drodze g³osowania o wyborze projektów
do realizacji, a tym samym alokacji przeznaczonych na ten cel œrodków. Mieszkañcy maj¹ nastêpnie mo¿liwoœæ monitorowania realizacji projektów wy³onionych
w ramach bud¿etu partycypacyjnego przez organy administracji publicznej.
Mieszkañcy nie maj¹ natomiast prawnej mo¿liwoœci bezpoœredniego decydowania w przedmiocie przyjêcia samej uchwa³y bud¿etowej, któr¹ to kompetencjê
posiada organ stanowi¹cy danej jednostki. Decyzja mieszkañców, wskazuj¹ca
projekty wy³onione do finansowania, jest przekazywana organowi wykonawczemu, który wprowadza je do opracowanego przez siebie projektu bud¿etu, który
nastêpnie przekazuje radzie.
Pierwsze próby wprowadzenia bud¿etu partycypacyjnego w Polsce mia³y
miejsce w 2010 r. w dwóch dzielnicach Rybnika10, aczkolwiek doœwiadczenie to
mia³o charakter jednorazowy. Inicjatywa ta zosta³a zrealizowana przez organizacjê pozarz¹dow¹ Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS, która uzyska³a
na ten cel grant w wysokoœci100 tys. z³. Skala przedsiêwziêcia by³a zatem niewielka. W ka¿dej z dzielnic mieszkañcy decydowali o alokacji 50 tys. z³, które rozdysponowaæ mogli w ramach trzech kategorii tematycznych: ma³e inwestycje
(25 tys.), edukacja (10 tys.) i wydarzenie (15 tys.). Istotne jest równie¿, i¿ nie by³y to
pieni¹dze publiczne, w zwi¹zku z czym udzia³ w³adz lokalnych ogranicza³ siê do
11
wsparcia udzielonego przez rady dzielnic . Niemniej jednak wypracowane procedury stanowi³y zal¹¿ek próby wprowadzenia bud¿etu partycypacyjnego
w Polsce.
12
W 2011 roku na mocy rezolucji Rady Miasta Sopotu zosta³a przeprowadzona
pilota¿owa procedura bud¿etu partycypacyjnego w skali ca³ego miasta. Miesz-

10

12

Osiedla Orzepowice i Boguszowice.
Na temat realizacji tego projektu szerzej: K. Starzyk, Opis ciekawego przyk³adu partycypacji. Projekt
„Dwa bieguny” – bud¿et partycypacyjny w Rybniku, http://www.partycypacjaobywatelska.pl.
Rezolucja Rady Miasta Sopotu z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia bud¿etu obywatelskiego. W celu opracowania procedury przeprowadzenia bud¿etu partycypacyjnego zosta³a
powo³ana doraŸna Komisja Rady Miasta ds. bud¿etu obywatelskiego.
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kañcy mogli zadecydowaæ o alokacji 3 mln z³, co stanowi³o oko³o 1% ca³ego bud¿etu miasta. Pierwsz¹ edycjê bud¿etu partycypacyjnego w Sopocie oceniæ nale¿y pozytywnie, przede wszystkim z uwagi na du¿e zainteresowanie ze strony
mieszkañców, którzy wziêli w niej czynny udzia³. W wyznaczonym terminie, który up³yn¹³ 14 paŸdziernika 2011 r., mieszkañcy z³o¿yli ponad 500 propozycji
i uwag do bud¿etu na rok 2012, które nastêpnie zosta³y zweryfikowane przez
urzêdników pod k¹tem mo¿liwoœci ich realizacji i dokonano ich szacunkowej wyceny. Na tej podstawie wy³oniono po kilkanaœcie projektów dla ka¿dego z czterech okrêgów, na które podzielony zosta³ Sopot, oraz 22 projekty ogólnomiejskie,
które przedstawione zosta³y mieszkañcom pod g³osowanie. Na ogóln¹ liczbê
oko³o 30 tys. mieszkañców posiadaj¹cych prawo g³osu w g³osowaniu udzia³
wziê³o 2448 osób (w tym 38 oddanych g³osów by³o niewa¿nych). Frekwencja wy13
nios³a zatem oko³o 7% . Procedurê bud¿etowania partycypacyjnego w Sopocie
powtórzono w 2012 roku. Miasto ponownie zosta³o podzielone na 4 okrêgi,
a w ka¿dym z nich mieszkañcy mogli decydowaæ o przeznaczeniu na lokalne inwestycje 500 tys. z³, co z projektami ogólnomiejskimi wyniesie „nie mniej ni¿ 4 mi14
liony z³” .
Za przyk³adem Sopotu posz³y te¿ inne miasta, a idea tworzenia bud¿etu
z bezpoœrednim udzia³em mieszkañców staje siê coraz bardziej popularna.
W 2012 r. zapowiedziano wprowadzenie bud¿etu partycypacyjnego w D¹browie
Górniczej. W nastêpnym roku mieszkañcy tego miasta bêd¹ mogli zadecydowaæ
o alokacji 8 mln z³, stanowi¹cych 2% bud¿etu miasta. Na rozwi¹zaniach Sopotu
wzorowano siê równie¿ w Poznaniu, Elbl¹gu i Zielonej Górze, gdzie procedura
bud¿etu partycypacyjnego po raz pierwszy zosta³a wdro¿ona w 2012 r. Prace nad
uregulowaniem prawnych podstaw funkcjonowania bud¿etu partycypacyjnego
trwaj¹ natomiast w £odzi, gdzie w 2013 r. mieszkañcy bêd¹ mogli decydowaæ
o alokacji 1% œrodków z bud¿etu miasta (ok. 35 mln z³) na inwestycje, które
zostan¹ zrealizowane w kolejnym roku. Nie bêdzie to jednak instytucja dla mieszkañców £odzi ca³kowicie nowa, gdy¿ metoda bud¿etu partycypacyjnego by³a
15
wdra¿ana ju¿ wczeœniej na poziomie osiedli . Wprowadzenie bud¿etu partycypacyjnego rozwa¿aj¹ obecnie równie¿ radni Bia³egostoku, Torunia, Gdañska,
13

14
15

W pierwszej edycji w 2011 r. wygra³ projekt ustawienia dodatkowych pojemników do segregacji
œmieci (60 tys., ale zwiêkszone na 200 tys.), na drugim miejscu dofinansowanie i modernizacja
schroniska dla zwierz¹t (400 tys.), a na trzecim remont ul. 23 Marca. Szerzej nt. pierwszej edycji bud¿etu partycypacyjnego w Sopocie: E. Stok³uska, Opis przyk³adu partycypacji. Bud¿et obywatelski
w Sopocie, Pracownia Badañ i Innowacji Spo³ecznych Stocznia, http://www.partycypacjaobywatelska.pl, www.sopockainicjatywa.org.
Wyniki g³osowania w sprawie wy³onienia projektów do realizacji og³oszono 14 paŸdziernika 2012 r.
– najwiêcej g³osów zyska³ projekt wprowadzenia programu segregacji odpadów komunalnych.
Promowanie i wdro¿enie bud¿etu partycypacyjnego na ³ódzkich osiedlach Retkinia-Zachód Smulsko, Zdrowie-Mania, Lublinek-Pienista i Œródmieœcie Wschód odbywa³o siê w ramach projektu
„G³os £odzian siê liczy”, realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Szerzej: £. Prykowski, „G³os £odzian siê liczy” – czyli doœwiadczenia z bud¿etem obywatelskim w radach osiedli, £ódŸ 2012.
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17

Rybnika , Radomia, Konina, Olsztyna, Bydgoszczy , Chorzowa, Kielc, Wroc³awia, Karpacza czy Krakowa.
Z powodu trudnoœci spowodowanych du¿¹ skal¹ przedsiêwziêcia w gminie
lub brakiem przychylnoœci lokalnych organów, bez których wsparcia wprowadzenie bud¿etu partycypacyjnego nie jest mo¿liwe, próby realizacji idei bud¿etu
partycypacyjnego podejmowane s¹ równie¿ na mniejsz¹ skalê. Przyk³adowo,
w 2012 r. metod¹ bud¿etu partycypacyjnego mieszkañcy Warszawy mogli decydowaæ o zagospodarowaniu bud¿etu programowego Domu Kultury Œródmieœcie
na rok 2013 (640 tys. z³.), stanowi¹cego dotacjê z bud¿etu miasta.
Tak jak w przywo³ywanym Rybniku czy £odzi, procedury te s¹ wdra¿ane
równie¿ w jednostkach pomocniczych gminy, przy czym œrodki, którymi dysponuj¹ takie jednostki, s¹ zazwyczaj niewielkie. W 2011 r. mieszkañcy gdañskiej
dzielnicy Wrzeszcz Dolny (ok. 25 tys. mieszkañców) bezpoœrednio decydowali
o alokacji 50 tys. z³., stanowi¹cych po³owê bud¿etu dzielnicy, które zgodnie ze sta18
tutem dzielnicy mog¹ zostaæ wydane na ma³¹ architekturê, zieleñ, integracjê lub
rekreacje mieszkañców czy projekty edukacyjne. Partycypacja mieszkañców
w dysponowaniu œrodkami publicznymi wystêpuje równie¿ w so³ectwach, w których funkcjonuj¹ fundusze so³eckie, o których przeznaczeniu decyduj¹ bezpo19
œrednio mieszkañcy wsi na zebraniu wiejskim . Zgodnie z art. 4 ustawy o funduszu so³eckim zebranie wiejskie uchwala z inicjatywy so³tysa, rady so³eckiej lub co
najmniej 15 pe³noletnich mieszkañców so³ectwa wniosek do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) o przyznanie œrodków z funduszu, wskazuj¹c jednoczeœnie
przedsiêwziêcia do realizacji z tych œrodków na obszarze so³ectwa.
Udzia³ mieszkañców w procedurze bud¿etowej, opieraj¹cy siê na procesie
konsultacyjnym, przybiera czasem formê bardziej ograniczon¹. Mieszkañcy post
factum wyra¿aj¹ swoje opinie odnoœnie do projektu bud¿etu gminy opracowanego przez lokalne w³adze, mog¹ zg³aszaæ swoje uwagi, zastrze¿enia, jak równie¿
propozycje, jednak na tym ich rola siê koñczy. Decyzjê co do alokacji wszystkich
œrodków i ustalania dzia³añ priorytetowych podejmuj¹ lokalne w³adze, które
podsumowuj¹ wyniki przeprowadzonych konsultacji i dokonuj¹ subiektywnej
selekcji propozycji mieszkañców do opracowanego przez siebie bud¿etu. Ponie16

17

18
19
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Po doœwiadczeniach z bud¿etem obywatelskim w osiedlach Rada Miasta przyst¹pi³a w 2012 r. do
prac nad przyjêciem uchwa³y dotycz¹cej bud¿etu obywatelskiego, która m.in. okreœlaæ bêdzie minimaln¹ wysokoœæ œrodków przewidzianych w bud¿ecie miasta, pocz¹wszy od 2014 r., na zadania
wybrane przez mieszkañców, kryteria jakie powinny spe³niaæ zg³aszane projekty, procedury
zg³aszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkañców zadañ do realizacji, harmonogram tworzenia
bud¿etu obywatelskiego i sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, maj¹cej na
celu promocjê idei bud¿etu obywatelskiego.
Prezydent Bydgoszczy zaproponowa³ zarezerwowanie w bud¿ecie miasta 5 mln z³ na realizacjê inwestycyjnych inicjatyw mieszkañców. Proponuje równie¿, aby z tej puli finansowanych by³o 70%
kosztów proponowanej inwestycji. Pozosta³e 30% musieliby pokryæ inwestorzy.
Uchwa³a nr XIX/341/11 Rady Miasta Gdañska z dnia 27 paŸdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so³eckim, Dz.U. 2009, nr 52, poz. 420.

Disputatio – Tom XV

Bud¿et obywatelski jako nowa forma spo³ecznej partycypacji

wa¿ konsultacje zarz¹dzane s¹ odgórnie przez organy gminy, mieszkañcy nie
maj¹ równie¿ wp³ywu na przebieg tego postêpowania czy te¿ stosowane metody
i techniki konsultacji.
W Polsce mo¿liwoœæ przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych w odniesieniu
do projektu bud¿etu wynika z przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym20.
Artyku³ 5a ust. 1 ustawy stanowi, i¿: „w wypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz
w innych sprawach wa¿nych dla gminy mog¹ byæ przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkañcami gminy”, wskazuj¹c w ust. 2, i¿: „zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy okreœla uchwa³a rady gminy”. Niew¹tpliwie sprawy lokalnego bud¿etu s¹ sprawami wa¿nymi dla lokalnej
spo³ecznoœci, dlatego te¿ mog¹ stanowiæ przedmiot fakultatywnych konsultacji.
Ponadto organy stanowi¹ce w niektórych gminach rady gmin (miast) w drodze
w³asnej uchwa³y wprowadzi³y obowi¹zek przeprowadzania konsultacji spo³ecznych w przedmiocie projektu uchwa³y bud¿etowej, jak to zrobiono w S³upsku21
22
czy w £odzi . W³aœciwe konsultacje czêsto s¹ poprzedzane sonda¿ami opinii
spo³ecznej na temat szczegó³owych punktów bud¿etu, w tym przede wszystkim
planowanych inwestycji.
Trzecia grupa rozwi¹zañ, które równie¿ nazywane s¹ bud¿etem partycypacyjnym (choæ trzeba przyznaæ, ¿e coraz rzadziej), opiera siê na funduszu, tworzonym dla finansowania projektów zmierzaj¹cych do podniesienia jakoœci ¿ycia lokalnej wspólnoty, dba³oœci o œrodowisko naturalne czy rozwój kultury. Projekty
te s¹ proponowane przez obywateli, jednak procedura ich wy³aniania do realizacji ma charakter konkursowy. Rozwi¹zania te czêsto bazuj¹ na partnerstwie
publiczno-prywatnym, w zwi¹zku z czym s¹ relatywnie niezale¿ne od bud¿etu
lokalnego. W zwi¹zku z powy¿szym organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du lokalnego nie jest organem decyduj¹cym w kwestii przeznaczenia tych œrodków.
Zadanie to przejmuj¹ zazwyczaj komisje, komitety czy te¿ inne cia³a, w których
sk³ad wchodz¹ przedstawiciele kilku œrodowisk – lokalnych w³adz, mieszkañców
oraz przedstawicieli sponsora.
Przyk³adem funkcjonowania takich rozwi¹zañ mo¿e byæ P³ock, gdzie w roku
2008 zosta³ utworzony Fundusz Grantowy, którego sponsorami s¹ podmioty prywatne (50% œrodków, czyli ok. 300 tys. euro, przekaza³y PKN Orlen i Levis S.A.)
oraz publiczne (reszta œrodków to pieni¹dze z bud¿etu miasta oraz z Programu
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP). Rola mieszkañców sprowadza siê
20
21

22

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tekst jedn.: Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591,
z póŸn. zm.
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXIV/493/09 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 25 lutego 2009 r. Regulamin Konsultacji Spo³ecznych, Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego 2009, nr 64, poz.
1268.
Uchwa³a Nr LXXXIII/1454/10 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Spo³ecznych, Dziennik Urzêdowy Województwa £ódzkiego 2010,
nr 131, poz. 1036.
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do przedk³adania projektów inwestycji, które chcieliby, aby zosta³y z tych œrodków zrealizowane. Ostateczny wybór projektów do realizacji jest dokonywany na
zasadach konkursowych przez specjaln¹ Komisjê sk³adaj¹c¹ siê z przedstawicieli
podmiotów tworz¹cych Fundusz. Nale¿y jednak wskazaæ, i¿ bud¿et obywatelski
w P³ocku ewaluowa³ w kierunku modelu bli¿szego rozwi¹zaniom sopockim. Na
mocy zarz¹dzenia Prezydenta Miasta P³ocka z paŸdziernika 2012 r.23 okreœlone zosta³y zasady realizacji bud¿etu obywatelskiego, na którego realizacjê przeznaczono 3 mln z³. Projekty bêd¹ mog³y byæ zg³aszane przez ka¿dego mieszkañca P³ocka
posiadaj¹cego czynne prawo wyborcze, instytucje publiczne oraz organizacje pozarz¹dowe, które zasiêgiem swojej dzia³alnoœci obejmuj¹ P³ock. Formularze
zg³aszania projektów do zrealizowania w ramach bud¿etu obywatelskiego zosta³y okreœlone w za³¹czniku do zarz¹dzenia. Dalsze przepisy tego aktu reguluj¹
kwestie weryfikacji i wyboru projektów, jak równie¿ przeprowadzenia g³osowania powszechnego.

V
Wprowadzenie bud¿etu obywatelskiego do praktyki ustrojowej samorz¹du
lokalnego realizuje szereg funkcji. Podstawow¹ z nich jest oczywiœcie zapewnienie efektywnej dystrybucji œrodków publicznych, które dziêki udzia³owi mieszkañców s¹ po¿ytkowane na zaspokojenie ich najpilniejszych potrzeb. W aspekcie
spo³ecznym bud¿et partycypacyjny stanowi mechanizm stymuluj¹cy obywateli
do udzia³u w dyskusji publicznej i aktywnej partycypacji w procesach decyzyjnych, przyczyniaj¹c siê tym samym do budowy aktywnego i œwiadomego
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Koncepcja bud¿etu obywatelskiego wyra¿a d¹¿enie do demokratyzowania procesu administrowania oraz jego transparentnoœci,
realizuje równie¿ zasadê pomocniczoœci, zak³adaj¹c funkcjonowanie administracji publicznej jak najbli¿ej obywatela. Aktywni obywatele stanowi¹ element dobrej administracji, wystêpuj¹c w roli jej uczestników, a nie wy³¹cznie petentów.
W ostatnich latach w wielu pañstwach, szczególnie w tzw. „nowych demokracjach”, zaobserwowaæ mo¿na zmiany w spo³eczeñstwie, które partycypacjê
w sprawowaniu w³adzy postrzega jako istotny czynnik ¿ycia publicznego. Empiryczne badania wskazuj¹, i¿ wprowadzenie bud¿etu partycypacyjnego jest wynikiem przede wszystkim aktywnej dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych. Aczkolwiek niezbêdnym elementem funkcjonowania tej instytucji jest wspó³decyzyjnoœæ mieszkañców z organami lokalnej w³adzy. Warunkiem koniecznym
jest bowiem przekazanie przez organy w³adzy czêœci ich dyskrecjonalnych uprawnieñ w zakresie podejmowania decyzji i zobowi¹zanie siê do respektowania woli
23

Zarz¹dzenie Nr 2274/2012 Prezydenta Miasta P³ocka z dnia 25 paŸdziernika 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami P³ocka na temat Bud¿etu Obywatelskiego
P³ocka na 2013 rok.
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mieszkañców. Wdro¿enie bud¿etu partycypacyjnego mo¿e zatem budziæ obawy
po stronie rz¹dz¹cych partii politycznych, i¿ instytucja ta spowoduje utratê czêœci
w³adzy oraz os³abienie pozycji, jak¹ uzyska³y one po wyborach24.
Wœród zalet bud¿etu partycypacyjnego zazwyczaj wskazuje siê lepsze gospodarowanie gminnym bud¿etem poprzez ukierunkowanie inwestycji na najpilniejsze potrzeby lokalnej spo³ecznoœci, transparentnoœæ finansów publicznych
zagwarantowan¹ otwartym procesem podejmowania decyzji i obywatelsk¹ kontrol¹ wydatków, jak równie¿ u³atwionym dostêpem do informacji publicznej,
integracjê spo³ecznoœci lokalnej przez wspó³decydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniêdzy i budowanie obywatelskiej œwiadomoœci, zwiêkszenie identyfikacji mieszkañców z miejscem zamieszkania dziêki mo¿liwoœci wywierania
wp³ywu na zmiany we w³asnym mieœcie i poczucie odpowiedzialnoœci za
wspóln¹ przestrzeñ, edukacjê mieszkañców na temat mo¿liwoœci i ograniczeñ
w³adz samorz¹dowych, jak te¿ procesu zarz¹dzania gmin¹, co zmniejsza barierê
pomiêdzy mieszkañcami a organami gminy i buduje wzajemne zaufanie25.
Instytucja bud¿etu partycypacyjnego budzi du¿e zainteresowanie zarówno
z punku widzenia ekonomii, socjologii, jak i prawa. Zalety bud¿etu obywatelskiego zosta³y dostrze¿one przez organizacje miêdzynarodowe, w tym Radê Europy
i ONZ. Protokó³ Dodatkowy do Europejskiej Karty Samorz¹du Lokalnego26
z 17 paŸdziernika 2009 r. o prawie partycypacji spo³ecznej w sprawowaniu lokal27
nej w³adzy , pomimo i¿ nie odnosi siê do bud¿etu partycypacyjnego wprost,
wskazuje szereg priorytetów, w które instytucja ta siê wpisuje, jak np. rozwi¹zanie problemu niskiego poziomu partycypacji spo³ecznej w ¿yciu publicznym lokalnych wspólnot, uproszczenie i zmniejszenie kosztów dzia³ania administracji
publicznej na poziomie lokalnym przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywnoœci, wzmocnienie zdolnoœci i jakoœci dzia³ania lokalnych wspólnot i w³adz czy
zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicznych œwiadczonych na szczeblu lokalnym.
Kwestia wzmocnienia partycypacji spo³ecznej w ¿yciu publicznym lokalnej
wspólnoty by³a równie¿ przedmiotem Rekomendacji 19 Komitetu Ministrów dla
Pañstw Cz³onkowskich z dnia 6 grudnia 2001 r.28 oraz Rekomendacji 2 z dnia 11
24

25
26
27

28

E.F. Ganuza, Cordoba, [w:] Y. Sintomer, C. Herzberg, A. Röcke (red.), Participatory Budgets in a European Comparative Approach. Perspectives and Chances of the Cooperative State at the Municipal Level in Germany and Europe, vol. II (documents), listopad 2005, s. 514 (maszynopis).
Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, www.mac.gov.pl; Participatory Planning…, s. 5.
Europejska Karta Samorz¹du Lokalnego sporz¹dzona w Strasburgu dnia 15 paŸdziernika 1985 r.,
Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
Protokó³ ten zosta³ otwarty do podpisu w dniu 16 listopada 2009 r. w Utrecht jako efekt zorganizowanej w ramach Rady Europy szesnastej Konferencji Ministrów w³aœciwych w sprawach polityki
lokalnej i regionalnej.
Rekomendacja Rec (2001) 19 Komitetu Ministrów do Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹ca partycypacji spo³ecznej w ¿yciu publicznym na poziomie lokalnym, przyjêta w dniu 6 grudnia 2001 r. na siedemdziesi¹tym siódmym spotkaniu wiceministrów.
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marca 2009 r. Partycypacja spo³eczna, jako czynnik sprzyjaj¹cy obni¿eniu poziomu ubóstwa i podniesieniu poziomu edukacji, zosta³a okreœlona jako dobra praktyka na Drugiej Konferencji Narodów Zjednoczonych poœwiêconej Siedzibom
Ludzkim Habitat II zorganizowanej w 1996 r. w Stambule.
Na koniec nale¿y wskazaæ, ¿e w Polsce pozytywne aspekty wynikaj¹ce
z funkcjonowania bud¿etu partycypacyjnego zosta³y dostrze¿one nie tylko przez
liczne organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na rzecz demokratyzacji ¿ycia
publicznego, ale równie¿ przez polskie w³adze. W podpisanym przez premiera
14 maja 2011 r. „Pakcie dla kultury” w § 8.2 wyraŸnie wskazano, i¿ „rz¹d, we
wspó³pracy z samorz¹dami, przygotuje warunki prawne dla pilota¿u w zakresie
tworzenia tzw. bud¿etów partycypacyjnych w planach finansowych jednostek
samorz¹du terytorialnego, w których wydatki ustalaj¹ mieszkañcy”. W bie¿¹cym
roku na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zosta³y
zamieszczone informacje na temat bud¿etu partycypacyjnego z aktywnym
formularzem pozwalaj¹cym na umieszczanie dotychczasowych doœwiadczeñ
polskich gmin w tym zakresie. Jesieni¹ 2012 r. Parlamentarny Zespó³ ds. Polityki
Miejskiej zapowiedzia³ podjêcie prac nad przygotowaniem ustawy reguluj¹cej
zasady tworzenia bud¿etów obywatelskich w gminach, przy czym wskazano, i¿
aby bud¿et partycypacyjny przyniós³ oczekiwany efekt i nie by³ narzêdziem
fasadowym, powinien dotyczyæ przede wszystkim dzielnic. Zapowiedziano
równie¿, ¿e do prac nad ustaw¹ zostan¹ zaproszeni przedstawiciele organizacji
samorz¹dowych i ruchów miejskich. Nad zasadnoœci¹ takiej ustawy mo¿na
oczywiœcie dyskutowaæ, aczkolwiek podjêta inicjatywa œwiadczy niew¹tpliwie
o rosn¹cym zainteresowaniu demokracji partycypacyjnej w Polsce.
Participatory budgeting as a new form of citizens’ participation
at the local level in Poland
(Summary)
Participatory budgeting is a relatively new institution of public participation which has
developed at the local level. The main objective of that institution is to provide people with
a direct impact on the allocation of public funds from the municipality budget. It is important that the mechanism directly involves people at all levels of the budgeting cycle, from
the preparation of the draft of a budget act to monitoring and controlling its implementation, thus ensuring the transparent and accountable management of public spending within the remit of local authorities. Participatory budgeting has also been implemented in
Polish municipalities and it becomes more and more popular. However, it is not regulated
at the national level so it is always based on the legal regulation included in local law.
The first attempt to introduce participatory budgeting in Poland took place in 2010 in
two districts of a Silesian city called Rybnik. This initiative was implemented by the Centre
29

Rekomendacja Rec (2009)2 Komitetu Ministrów do Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych oceny, audytu i monitoringu partycypacji i polityki w tym zakresie na poziomie lokalnym i regionalnym
z dnia 11 marca 2009 r.
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for the Development of Social Initiatives CRIS, which received a grant of 100 thousands
Polish zl for this purpose so the scale of the project was quite small. Nevertheless, it was
important because the procedures developed became the nucleus of the implementation of participatory budgeting in other Polish municipalities. In 2011, the process of
participatory budgeting was conducted for the first time at the city level in Sopot. Residents
could decide on the allocation of 3 millions Pzl, representing approximately 1% of the total
city budget. The first edition of the participatory budgeting in Sopot should be assessed
positively, mainly because people took an active part in the entire procedure. Participatory
budgeting procedure in Sopot was repeated in 2012.
Sopot has been followed by other cities and the idea of involving people in the process
of creating the budget is becoming increasingly popular. In 2012 participatory budgeting
was implemented in D¹browa or Elbl¹g and since than it has been being considered by local
authorities in many other Polish municipalities of different size.
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MACIEJ NYKA*

Rola spo³eczeñstwa obywatelskiego
w ochronie œrodowiska

We wspó³czesnej, wielowymiarowej rzeczywistoœci spo³ecznej ani ustawodawstwo, ani organizacja pañstwowa nie zdo³aj¹ realizowaæ zadañ z zakresu ochrony œrodowiska naturalnego bez oparcia ich dzia³añ na poparciu i zaanga¿owaniu
1
spo³ecznym . Owe dwa czynniki zale¿¹, po pierwsze – od woli spo³eczeñstwa do
anga¿owania siê w dzia³ania maj¹ce na celu ochronê interesu wspólnego, a po
drugie – od zakresu, w jakim ochrona œrodowiska bêdzie jako taki interes identyfikowana. Zaanga¿owanie spo³eczeñstwa w dzia³ania maj¹ce na celu ochronê interesu wspólnego jest ujête w ramy prawnoustrojowe, zale¿y zaœ od poprawnie
ukszta³towanych postaw obywatelskich. Identyfikowanie ochrony œrodowiska
naturalnego jako interesu wspólnego jest z kolei efektem œwiadomoœci ekologicznej, której rozwojowi s³u¿y np. edukacja ekologiczna. Du¿e znaczenie w ochronie
œrodowiska ma wiêc utrwalenie w systemie politycznym i œwiadomoœci spo³ecz2
nej procedur demokratycznych oraz nawyków obywatelskiego dzia³ania , a tak¿e
uzmys³owienie obywatelom faktu, ¿e stan œrodowiska, w jakim ¿yj¹, zale¿y w du¿ej mierze od ich aktywnoœci i zaanga¿owania w jego ochronê.
Rolê zaanga¿owania organizacji spo³ecznych w ochronê œrodowiska docenia
3
zarówno doktryna politologii, jak i doktryna prawa . Wytworzenie spo³ecznego
ruchu ochrony œrodowiska umo¿liwia tañszy i bardziej efektywny monitoring
œrodowiska, w którym organizacje spo³eczne wspó³pracuj¹ z jednostkami admi*
1

2
3

Dr Maciej Nyka – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony
Œrodowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
J. Pawlikowski, Spo³eczna organizacja ochrony przyrody, „Ochrona Przyrody” 1922, nr 3. Cytat za
W. Radecki, Przemiany regulacji prawnej udzia³u organizacji spo³ecznych w ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, [w:] H. Lisiecka (red.), Udzia³ spo³eczeñstwa w zintegrowanej ochronie œrodowiska, Wroc³aw 2010,
s. 151.
A. Antoszewski, Spo³eczeñstwo Obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] A. Czajkowski i L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. 3, Wroc³aw 2000, s. 21.
Por. M. Górski, Pojêcie prawne „organizacja ekologiczna”, [w:] H. Lisiecka (red.), Udzia³ spo³eczeñstwa
w zintegrowanej ochronie œrodowiska, Wroc³aw 2010, s. 181 i n.
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nistracji pañstwowej . Dla zaistnienia takiej synergii potrzeba jednak sytuacji,
w której organizacje spo³eczne uto¿samiaæ siê bêd¹ z dzia³aniami pañstwa, a pañstwo wyposa¿y te organizacje w instrumenty prawne gwarantuj¹ce i nobilituj¹ce
ich udzia³ w procesie realizacji polityki ekologicznej. Jednostka dziêki partycypacji uczestniczy w wielopodmiotowych dzia³aniach wspólnoty lub organizacji
5
spe³niaj¹cej okreœlone funkcje . Wagê partycypacji spo³ecznej zarówno dla realizowanego w ten sposób przedsiêwziêcia, jak i dla samej jednostki w nim uczest6
nicz¹cej zauwa¿a nawet papie¿ Karol Wojty³a . Szczególne znaczenie w tym
procesie odgrywa budowa spo³eczeñstwa informacyjnego, ze szczególnym uw7
zglêdnieniem informacji œrodowiskowej .
Wiedza o œrodowisku, o jego stanie oraz planowanych zmianach, jest baz¹ do
jakichkolwiek rozwa¿añ nad merytorycznym – bo o taki przecie¿ powinno nam
chodziæ – udzia³em spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska. Brak dostêpu do informacji powoduje powstawanie plotek, rozprzestrzenianie siê nieprawdziwych informacji, poczucie zagro¿enia i wreszcie wyobcowania, z jednej strony –
spo³eczeñstwa, a z drugiej strony – organów administracji publicznej, których
kompetencje dotycz¹ ochrony œrodowiska.
Problematyka podstawowych instrumentów dostêpu do informacji o œrodowisku ma w Polsce stosunkowo d³ug¹ tradycjê. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z 1997 r. jest efektem w miarê d³ugo ewoluuj¹cego procesu, maj¹cego na celu
zapewnienie odpowiedniej transparentnoœci w sferze publicznej. Akt ten w sposób nowoczesny podchodz¹cy do kwestii przejrzystoœci dotyczy zagadnieñ dostêpu do informacji oraz ich przetwarzania. Przepis art. 54 ust. 1 Konstytucji RP
zapewnia ka¿demu wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji, w tym tak¿e informacji dotycz¹cej ochrony œrodowiska. Obowi¹zki organów administracji publicznej w zakresie udostêpniania informacji publicznej okreœla art. 61 Konstytucji zapewniaj¹cy dostêp do informacji publicznej (ust. 1), a nawet mo¿liwoœæ rejestrowania posiedzeñ organów
kolegialnych (ust. 2). Wagê dostêpu do informacji o œrodowisku jako informacji
maj¹cej szczególne znaczenie podkreœla art. 74 Konstytucji, gwarantuj¹cy dostêp
do informacji o stanie i ochronie œrodowiska (ust. 3). W œwietle powy¿szego, trudno nie zgodziæ siê z wiêkszoœci¹ doktryny, i¿ dostêp do informacji o œrodowisku
8
zyska³ w polskim systemie prawnym rangê zasady prawa .
Problematyka dostêpu do informacji o œrodowisku, po licznych modyfikacjach i zmianach, maj¹cych na celu jak najlepsze implementowanie norm miêdzynarodowych i unijnych, znalaz³a swoje miejsce w ustawie z dnia 3 paŸdzierni4
5
6
7
8
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J. Pietrewicz, Ochrona œrodowiska w warunkach procesów globalizacji, Warszawa 2011, s. 151; por. A. Wasilewski, Zjawisko konsultacji we wspó³czesnej administracji polskiej, Warszawa 1982, s. 10.
P. Korzeniowski, Zasady prawa ochrony œrodowiska, £ódŸ 2010, s. 465.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 295.
Ibidem.
Por. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy Prawa Ochrony Œrodowiska, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 77 i n.
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ka 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowi9
sko . Normy zawarte w tej ustawie, w szczególnoœci te odnosz¹ce siê do partycypacji publicznej, maj¹ charakter ogólny i rzutuj¹ na wiele szczegó³owych roz10
wi¹zañ z zakresu ochrony œrodowiska . Wskazuje to na charakter horyzontalny
tej ustawy, co z kolei oznacza, i¿ jest to druga (po ustawie – Prawo ochrony œrodowiska) ustawa o tym charakterze w polskim systemie prawnym.
Ustawa z 2008 r., podobnie jak normy prawa miêdzynarodowego i unijnego,
które implementuje, nie ogranicza podmiotowo zakresu dostêpu do informacji
11
o œrodowisku . Zgodnie z art. 4 tej ustawy, ka¿dy ma prawo dostêpu do informacji o œrodowisku. Oznacza to, ¿e ka¿dy podmiot prawa polskiego ma prawo
otrzymaæ dostêp do informacji o œrodowisku. Praktyczne znaczenie tego sformu³owania oznacza, i¿ ka¿dy przebywaj¹cy na terenie Polski, bez wzglêdu na
kwestie domicylu czy obywatelstwa, ma prawo podmiotowe dostêpu do informacji
12
o œrodowisku . Podmiotem zobowi¹zanym do udostêpnienia informacji bêd¹ organy administracji publicznej, jak równie¿ inne osoby fizyczne i prawne – o ile
wykonuj¹ one zadania przypisane organom administracji publicznej (art. 3 ust. 9
ustawy). Ustawodawca stara siê zapewniæ pe³niejsze wykonywanie postanowieñ
ustawy przez przeciwdzia³anie odsy³aniu podmiotu poszukuj¹cego informacji
o œrodowisku od jednego organu administracji publicznej do drugiego w zwi¹zku
13
z brakiem w³aœciwoœci .
Przedmiot prawa do informacji obejmuje informacje dotycz¹ce stanu elementów œrodowiska, emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a tak¿e zanieczyszczeñ, które wp³ywaj¹ lub mog¹ wp³yn¹æ na elementy œrodowiska, œrodków
prawnych i planistycznych dotycz¹cych elementów œrodowiska i jego ochrony,
raportów na temat realizacji przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska, analiz
kosztów i korzyœci oraz innych analiz gospodarczych i za³o¿eñ wykorzystanych
do sporz¹dzania dokumentów i opracowañ z zakresu ochrony œrodowiska, stanu
zdrowia, bezpieczeñstwa i warunków ¿ycia ludzi oraz stanu obiektów kultury
i obiektów budowlanych. Wyk³adnia logiczna art. 9 ustawy wskazuje, ¿e wymieniane w nim rodzaje dokumentów, opracowañ czy elementów œrodowiska maj¹
charakter przyk³adowy – wskazuje na to wykorzystanie formy „takich jak”. Organy zobowi¹zane s¹ udostêpniaæ informacje, które znajduj¹ siê w ich posiadaniu
14
lub te¿ s¹ dla nich przeznaczone (art. 8 ustawy) .
9
10
11
12
13
14

Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227.
K. Gruszecki, Ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Komentarz, wyd. 2, Wroc³aw 2009, s. 10.
Ibidem, s. 32.
M. Lewicki, Udostêpnianie informacji o œrodowisku, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowi¹zki przedsiêbiorców w ochronie œrodowiska. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 2010, s. 77.
Ibidem, s. 74.
M. Miciñska, Udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska. Instrumenty Administracyjnoprawne, Toruñ
2011, s. 115.
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Ustawa ró¿nicuje uprawnienia w zakresie dostêpu do informacji. Za podstawowy w tym zakresie mo¿na uznaæ obowi¹zek publikowania przez organy administracji publicznej informacji (udostêpnianie czynne). W sytuacji, gdy podmiot
uprawniony do informacji o œrodowisku nie mo¿e jej znaleŸæ w ramach publicznie dostêpnych wykazów, jego prawo mo¿e zostaæ zrealizowane w ramach biernego udostêpniania informacji, a wiêc udostêpniania na wniosek.
Czynne udostêpnianie informacji o œrodowisku zosta³o uregulowane w rozdziale trzecim ustawy. Przepis art. 21 ustawy zawiera katalog kilkudziesiêciu ró¿nych rodzajów publikatorów, w których s¹ udostêpniane informacje o stanie œrodowiska. Szczególne znaczenie ma udostêpnianie informacji w formie cyfrowej.
Umo¿liwia ono, po pierwsze, interoperacyjnoœæ tych publikatorów z systemami
wyszukiwania informacji o œrodowisku funkcjonuj¹cymi na podstawie norm prawa UE, a po drugie, ³atwiejszy, szybszy i (co warto zauwa¿yæ) bardziej ekologiczny sposób dostêpu do informacji w porównaniu z tradycyjnymi, drukowanymi
publikatorami. Wœród publikatorów elektronicznych najwiêksze znaczenie ma
Biuletyn Informacji Publicznej.
Bierne udostêpnianie informacji o œrodowisku realizowane jest na wniosek
osoby zainteresowanej. Dla obs³ugi wniosków Konwencja z Aarhus, podobnie jak
prawo unijne, przewiduje utworzenie specjalnych punktów udzielania informacji o œrodowisku. Tego rodzaju jednostki zosta³y równie¿ stworzone na gruncie
polskiej ustawy i funkcjonuj¹ w ramach jednostek administracji publicznej.
Z uwagi na donios³¹ rolê, jak¹ w systemie ochrony œrodowiska naturalnego odgrywaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, to one s¹ w du¿ej mierze dysponentem informacji o œrodowisku. To na nich spoczywa tak¿e w sporej czêœci obowi¹zek zapewnienia dostêpu do tej informacji.
Ustawa pozostawia pewn¹ dowolnoœæ co do formy z³o¿enia wniosku. Ma ona
wp³yw na formê odpowiedzi, poniewa¿ powinna zostaæ udzielona w tej samej
formie. W sytuacjach, gdy informacja nie wymaga wyszukiwania lub w sytuacji
zaistnienia klêski ¿ywio³owej czy zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi, kiedy jest
istotna szybkoœæ reakcji, informacje udzielane s¹ ustnie na ustny wniosek. W pozosta³ych przypadkach form¹ preferowan¹ jest forma pisemna. Dla zapewnienia
efektywnoœci prawa dostêpu do informacji o œrodowisku ustawodawca okreœli³
równie¿ maksymalne terminy oczekiwania na odpowiedŸ. Powinna ona zostaæ
udzielona bez zbêdnej zw³oki, lecz nie póŸniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od daty otrzymania wniosku. Jedynie sprawy wyj¹tkowo skomplikowane mog¹ byæ za³atwiane d³u¿ej. W ich przypadku ustawodawca zarezerwowa³ dwumiesiêczny termin
na udzielenie odpowiedzi. Brak terminowego wywi¹zania siê z obowi¹zku
poci¹ga za sob¹ ryzyko sankcji administracyjnej, po z³o¿eniu za¿alenia na nieza³atwienie sprawy w terminie lub po wniesieniu skargi na bezczynnoœæ.
Rzeczpospolita Polska jako nowoczesne pañstwo demokratyczne dostrzega
wartoœæ zaanga¿owania spo³ecznego w wykonywanie przez pañstwo jego za-
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15

dañ . Z³o¿onoœæ ¿ycia spo³ecznego i umacniaj¹ca siê autonomia podsystemów
spo³ecznych powoduje koniecznoœæ przejœcia od instrumentów regulacji i narzucania ram prawnych w stronê instrumentów zarz¹dzaj¹cych aktywnoœci¹ jedno16
stek i spo³ecznoœci . Podejmowanie decyzji w sytuacji poznania nierzadko sprzecznych stanowisk przedstawicieli ró¿nych grup interesów w spo³eczeñstwie jest
elementem, jeœli nie eliminacji, to przynajmniej tonowania konfliktów spo³ecz17
nych w pañstwie . Inicjatywy obywatelskie na równi z dzia³alnoœci¹ organów publicznych mog¹ przyczyniaæ siê do ochrony œrodowiska. Artyku³. 74 ust. 4 Konstytucji RP formu³uje obowi¹zek wspierania przez w³adze publiczne inicjatyw
18
obywatelskich w sferze ochrony œrodowiska .
Polskie prawo konstytucyjne przewiduje ca³y szereg instrumentów umo¿liwiaj¹cych spo³eczeñstwu uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Instrumenty te
mog¹ byæ i s¹ efektywnie wykorzystywane jako formy zaanga¿owania spo³eczeñstwa w realizacjê polityki œrodowiskowej. Formy udzia³u mo¿na ogólnie podzieliæ
na formy udzia³u spo³eczeñstwa w procesie legislacyjnym (wymiar polityczny),
udzia³u spo³eczeñstwa w przygotowywaniu planów i programów istotnych
z punktu widzenia ochrony œrodowiska (wymiar administracyjnoprawny)
i udzia³u spo³eczeñstwa w procesie podejmowania decyzji indywidualnych (wymiar administracyjnoprawny). Wœród najwa¿niejszych form udzia³u spo³ecznego realizowanych w oparciu o normy ustrojowe wyró¿niæ mo¿na referendum,
obywatelsk¹ inicjatywê ustawodawcz¹, prawo petycji, wolnoœæ zgromadzeñ. Dodatkowo istniej¹ specjalne formy przewidziane przez normy prawa ochrony œrodowiska, jak udzia³ spo³eczeñstwa w ocenie oddzia³ywania na œrodowisko czy
udzia³ spo³eczeñstwa w podejmowaniu innych decyzji œrodowiskowych.
Wyró¿niæ mo¿na dwie p³aszczyzny udzia³u spo³ecznego w ochronie œrodowiska w Polsce. Pierwsz¹ z nich bêdzie p³aszczyzna legislacyjna, obejmuj¹ca przygotowywanie planów i programów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Drug¹ stanowi¹ indywidualne decyzje administracyjne okreœlaj¹ce warunki korzystania ze
19
œrodowiska na p³aszczyŸnie prawa administracyjnego . W odniesieniu do obydwu p³aszczyzn udzia³u spo³ecznego w ochronie œrodowiska kluczowe znaczenie
ma wspominana powy¿ej ustawa z 2008 r.
Ogólne postanowienia ustaw œrodowiskowych dotycz¹cych udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniach s¹ precyzowane przez okreœlenie postêpowañ, których
prowadzenie wymaga udzia³u spo³eczeñstwa. S³usznym wiêc wydaje siê prezen15
16
17

18

19

J. Jendroœka, M. Bar, Prawo ochrony œrodowiska, Wroc³aw 2005, s. 123.
Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004, s. 18.
P. Wilczyñski, Udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowi¹zki przedsiêbiorcy w ochronie œrodowiska. Zarys Encyklopedyczny, Warszawa 2010 s. 83; M. Miciñska,
Udzia³ spo³eczeñstwa w planowaniu przestrzennym i procesie budowlanym, „Aura” 2007, nr 1, s. 23.
Warto zaznaczyæ, ¿e Konstytucja RP jest w tym wzglêdzie jednym z najbardziej postêpowych dokumentów rangi konstytucyjnej w Europie. Podobne rozwi¹zania mo¿na znaleŸæ tak¿e w konstytucjach pañstw pó³wyspu Iberyjskiego.
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towany w doktrynie pogl¹d, jakoby postêpowanie wymagaj¹ce udzia³u spo³eczeñstwa by³o swoist¹ form¹ modaln¹, subprocedur¹ stosowan¹ niejako przy
okazji postêpowania g³ównego. Uruchamiana jest ona w sytuacji, gdy zaistniej¹
odpowiednie przes³anki do jej przeprowadzenia. Oznacza to, ¿e procedura
udzia³u spo³eczeñstwa nie ma atrybutu samodzielnoœci i przeprowadzana musi
20
byæ zawsze przy okazji postêpowania g³ównego .
Zakres podmiotów uprawnionych do udzia³u w postêpowaniu zosta³ okreœlony w powo³ywanej polskiej ustawie w sposób bardzo szeroki – „ka¿dy ma
prawo sk³adania uwag i wniosków w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u
spo³eczeñstwa” (art. 29 ustawy). Zaanga¿owanie spo³eczne w ochronê œrodowiska mo¿e przyjmowaæ formy indywidualne i kolektywne. Grupowe zaanga¿owanie przyjmuje najczêœciej formê dzia³añ podejmowanych przez organizacjê ekologiczn¹. W rozumieniu ustawy Prawo ochrony œrodowiska organizacj¹
ekologiczn¹ jest ka¿da organizacja spo³eczna, której celem statutowym jest ochrona œrodowiska. Status organizacji ekologicznej zale¿y w zwi¹zku z tym od przedmiotu dzia³alnoœci organizacji. Zaanga¿owanie organizacji spo³ecznej w ochronê
œrodowiska jest wspierane odpowiednimi przepisami ustaw œrodowiskowych.
Miêdzy innymi art. 45 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku nobilituje
organizacje ekologiczne do statusu partnera organów administracji publicznej.
Pañstwo obliguje równie¿ organy administracji publicznej do udzielania pomocy
organizacjom ekologicznym. Podmioty te korzystaj¹ tak¿e z ró¿nego rodzaju
przywilejów, których celem jest zapewnienie im mo¿liwie du¿ego wp³ywu na po21
stêpowanie zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska . Na mocy artyku³u 44 ustawy
naby³y one prawo do uczestnictwa w postêpowaniu na prawach strony. Ich uprawnienia zosta³y tym samym znacz¹co rozszerzone w porównaniu z uprawnieniami podmiotów indywidualnych – w ich zakres wchodzi bowiem tak¿e prawo do
zaskar¿enia wyników postêpowania tocz¹cego siê z ich udzia³em.
Organy administracji pañstwowej s¹ zobowi¹zane do zapewnienia udzia³u
spo³eczeñstwa. Ich obowi¹zki w tym zakresie mo¿na podzieliæ na obowi¹zki
o charakterze procesowym i obowi¹zki o charakterze materialnym. Pierwsze
z nich dotycz¹ przekazania informacji o tocz¹cym siê postêpowaniu oraz zagadnieñ zwi¹zanych z przyjmowaniem uwag i wniosków. Druga kategoria obejmuje
obowi¹zek rozpatrywania zg³oszonych skarg i wniosków oraz odpowiednie uwz22
glêdnienie w koñcowym efekcie postêpowania wyników takiego rozpatrzenia .
Kolejnym elementem postêpowania, w którym zapewniono udzia³ spo³eczeñstwa, jest zapoznanie siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹. Przedmiot zapoznania siê
stanowi zarówno sam wniosek o wydanie decyzji, jak i postanowienie organu
w³aœciwego do wydania decyzji, a tak¿e stanowiska innych organów (np. opiniuj¹cych), je¿eli s¹ one dostêpne w momencie sk³adania uwag i wniosków.
20
21
22
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Zapoznanie siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ otwiera drogê do procedury
sk³adania uwag i wniosków przez podmioty indywidualne i organizacje ekologiczne. Ustawodawca w sposób maksymalny odformalizowa³ procedurê sk³adania
23
uwag i wniosków . Mog¹ one byæ sk³adane w formie pisemnej, ustnej do protoko³u, jak i za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Jedynym wymogiem
co do treœci uwag jest obowi¹zek wskazania adresata, treœci oraz podmiotu, który
z tymi uwagami wystêpuje. W doktrynie podnosi siê, i¿ istotnym ograniczeniem
mo¿liwoœci korzystania z powy¿szych uprawnieñ jest niezwykle krótki (21-dnio24
wy) termin na ich sk³adanie .
Instrumentem, który ma na celu zapewnienie jak najszerszego udzia³u
spo³eczeñstwa, wykorzystywanym w postêpowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy administracji samorz¹dowej, jest mo¿liwoœæ otwarcia roz25
prawy administracyjnej dla udzia³u spo³ecznego . Organ administracyjny mo¿e
podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu takiej rozprawy. Przes³anki jej przeprowadzenia reguluje art. 89 k.p.a. Fakultatywnoœæ przeprowadzenia otwartej rozprawy
26
administracyjnej pozostaje w sprzecznoœci z treœci¹ Konwencji z Aarhus .
Swoistym podsumowaniem procedury udzia³u spo³ecznego w ochronie œrodowiska jest etap rozpatrywania przez organ administracyjny uwag i wniosków
z³o¿onych przez spo³eczeñstwo. Na tym etapie organ prowadz¹cy postêpowanie
zaznajamia siê z uwagami i wnioskami, a nastêpnie podejmuje decyzjê o ich uwzglêdnieniu lub odrzuceniu. Powa¿nym ustêpstwem na rzecz szybkoœci postêpowania, które ogranicza jednak rolê spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji œrodowiskowych, jest mo¿liwoœæ zbiorczego ustosunkowania siê do uwag i wniosków, bez koniecznoœci indywidualnego ich rozpatrywania (art. 37 ust. 2 ustawy).
Postêpowanie koñczy podanie do publicznej wiadomoœci rozstrzygniêcia. Odbywa siê to w sposób analogiczny do postêpowania przyjêtego dla powiadamiania
o przyst¹pieniu do przeprowadzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Istnieje katalog tworz¹cy numerus clausus postêpowañ, w których jest wymagany udzia³ spo³eczeñstwa, poza udzia³em w ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, gdzie prawo gwarantuje to uprawnienie zawsze i w ka¿dym przypadku.
Stanowi to istotne ograniczenie, poniewa¿ trudno mówiæ o realizacji zasady w sytuacji, gdy postêpowanie t¹ zasad¹ realizowane jest postêpowaniem maj¹cym
charakter ekstraordynaryjny27. Du¿¹ rolê odgrywa udzia³ spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych zintegrowanych pozwoleñ emisyjnych. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e jedynie dla tego typu pozwoleñ, zarezerwowanych dla
23
24
25
26
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M. Pcha³ek M. Bhenke, Postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko w prawie polskim
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Prawo ochrony œrodowiska, J. Strelmasiak (red.), Warszawa 2010, s. 44; M. Pcha³ek, M. Behnke, Postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko w prawie polskim i UE, Warszawa 2009, s. 201–202.
M. Miciñska, Udzia³ spo³eczeñstwa…, s. 164.
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przedsiêwziêæ znacz¹co oddzia³uj¹cych na œrodowisko, zagwarantowano party28
cypacjê publiczn¹ w procesie podejmowania decyzji (art. 218 p.o.œ.) . Oznacza to
rozci¹gniêcie kontroli spo³ecznej nad wydawaniem pozwoleñ na funkcjonowanie instalacji, które ze wzglêdu na rodzaj i skalê prowadzonej dzia³alnoœci mog¹
powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub œrodowiska jako ca³oœci (art. 201 p.o.œ.). Inne oddzia³ywania, wymagaj¹ce jedynie pozwoleñ sektorowych, znalaz³y siê poza efektywnym obszarem
wp³ywu spo³ecznego. Wydaje siê to byæ rozumowaniem b³êdnym, gdy¿ w przypadku wszelkiego rodzaju pozwoleñ emisyjnych to w³aœnie miejscowa ludnoœæ
jest nara¿ona na uci¹¿liwoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem tych instalacji, a tak¿e
na ryzyko wyst¹pienia powa¿nej awarii takiej instalacji29. Warto zaznaczyæ, ¿e
wy³¹czenie udzia³u spo³eczeñstwa przy udzielaniu sektorowych pozwoleñ emisyjnych jest efektem nowelizacji p.o.œ. przeprowadzonej w 2005 r.30 Zastanawiaæ
mo¿e kierunek zmian w systemie ochrony œrodowiska, je¿eli mo¿na zauwa¿yæ
ograniczanie zakresu partycypacji spo³ecznej w ochronie œrodowiska w tak istotnym obszarze jak pozwolenia emisyjne.
Ustawa o zapobieganiu szkodom w œrodowisku oraz ich naprawie31 równie¿
dostrzega rolê zaanga¿owania spo³ecznego w ochronê œrodowiska. W artykule 24
ustawy wprowadzono prawo do z³o¿enia zg³oszenia wyst¹pienia szkody w œrodowisku32. Nie ogranicza ona podmiotowo zakresu uprawnionych do z³o¿enia
skargi, lecz nadaje dodatkowe uprawnienia organizacjom ekologicznym. Mog¹
one bowiem uczestniczyæ w postêpowaniu na prawach strony. Jest to niew¹tpliwie jeden z bardziej oczywistych, ale te¿ i efektywnych instrumentów ochrony
œrodowiska, gdy¿ ka¿dy, kto widzi szkodê wyrz¹dzan¹ w œrodowisku, mo¿e
natychmiastowo jej przeciwdzia³aæ. Instytucja ta stanowi uzupe³nienie obowi¹zków z zakresu ochrony œrodowiska i zg³aszania przestêpstw oraz wykroczeñ,
jakie ci¹¿¹ na ludnoœci na podstawie norm prawa karnego.
Na wstêpie rozwa¿añ dotycz¹cych przeciwdzia³ania powstawaniu i skutkom
awarii przemys³owych trzeba podkreœliæ nie tylko prawo, ale wrêcz obowi¹zek
zaanga¿owania spo³ecznego w sferê ochrony œrodowiska w tym obszarze, wynikaj¹cy z art. 245 p.o.œ. W myœl tego przepisu ka¿dy, kto zauwa¿y zaistnienie awarii, ma obowi¹zek niezw³ocznego zawiadomienia o tym fakcie stra¿y po¿arnej lub
policji czy organu gminy. Nieco inny charakter udzia³u spo³ecznego dotyczy par28

29
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tycypacji spo³ecznej w przygotowywaniu wewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zak³adu stwarzaj¹cego ryzyko powa¿nej awarii. Ustawa w bardzo
restrykcyjny sposób ogranicza katalog osób mog¹cych uczestniczyæ w postêpowaniu zwi¹zanym z przygotowaniem tego dokumentu. Prawo do partycypacji
zyskali bowiem tylko ludzie bezpoœrednio powi¹zani z zak³adem, a wiêc pracownicy, i to tylko ci, którzy s¹ bezpoœrednio nara¿eni na skutki awarii przemys³owej,
osoby pe³ni¹ce funkcje spo³ecznych inspektorów pracy oraz przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych (art. 262 p.o.œ.). Podobnie partycypacjê spo³eczn¹ przewiduje przeprowadzanie przez w³aœciwe organy stra¿y po¿arnej postêpowanie
w przedmiocie przyjêcia zewnêtrznego planu operacyjno-ratowniczego na wypadek awarii (art. 265 p.o.œ.). I w tym przypadku przeprowadzanie ju¿ nie tylko
procedury udzia³u spo³eczeñstwa, ale nawet procedury g³ównej ograniczono tyl33
ko do zak³adów stwarzaj¹cych du¿e ryzyko wyst¹pienia awarii przemys³owej .
Widaæ wiêc tendencjê do ograniczania wymogu partycypacji spo³ecznej jedynie
w przypadku decyzji o najwiêkszej donios³oœci i problemów o najwiêkszej wadze
spo³ecznej.
Kolejnym obszarem zwi¹zanym z koniecznoœci¹ zapewnienia udzia³u
spo³ecznego w ochronie œrodowiska s¹ decyzje zwi¹zane z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. W tym przypadku udzia³ spo³eczeñstwa zosta³ wdro¿ony
na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest stworzenie Komisji ds. GMO. Ustawa o or34
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych przewiduje obowi¹zek uczestnictwa
tego kolegialnego organu – w którego sk³ad wchodz¹ tak¿e przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych – w procesie wydawania wszystkich zgód i zezwoleñ
zwi¹zanych z wprowadzaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
œrodowiska (art. 13 ustawy). Drugim instrumentem udzia³u spo³eczeñstwa jest
procedura spo³ecznego udzia³u w podejmowaniu decyzji. Organ wydaj¹cy zgodê (najczêœciej minister) jest zobowi¹zany do umo¿liwienia partycypacji spo³ecznej w procesie podejmowania decyzji. Obowi¹zek ten odnosi siê zarówno do
zamkniêtego u¿ycia (art. 29 ustawy), jak i zamierzonego uwolnienia GMO (art. 36
ustawy) czy te¿ ich tranzytu (art. 51 ustawy).
Szczególne znaczenie odgrywa udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
w kontekœcie humanitarnej ochrony zwierz¹t. Liczba osób, którym nie jest obojêtny los zwierz¹t, wra¿liwych na ich z³e traktowanie, jest spora, co powoduje, i¿ istnieje potencja³ pozytywnego zaanga¿owania, które mo¿e byæ z korzyœci¹ zago35
spodarowane dla rozwi¹zania problemów zwierz¹t. Ustawa o ochronie zwierz¹t
36
oraz ustawa o doœwiadczeniach na zwierzêtach w system ochrony praw
33
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zwierz¹t wpisuj¹ zaanga¿owanie organizacji pozarz¹dowych . Ustawa o ochronie zwierz¹t dopuszcza organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ praw zwierz¹t do realizacji zadañ z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierz¹t (art. 34a ustawy). Uprawnienia organizacji spo³ecznych zajmuj¹cych siê
opiek¹ nad zwierzêtami obejmuj¹ sk³adanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie czasowego odebrania w³aœcicielowi zwierzêcia traktowanego w sposób niehumanitarny (art. 7 ustawy). Ten sam artyku³ ustawy w sytuacjach niecierpi¹cych
zw³oki pozwala przedstawicielowi organizacji zajmuj¹cej siê ochron¹ zwierz¹t
lub inspektorowi Towarzystwa Ochrony Zwierz¹t samodzielnie odebraæ zwierzê
w³aœcicielowi, zawiadamiaj¹c o tym fakcie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Artyku³ 25 ustawy przewiduje kompetencje organizacji zajmuj¹cej siê
ochron¹ zwierz¹t w sprawach potr¹ceñ zwierz¹t przez pojazdy mechaniczne.
Ustawa o doœwiadczeniach na zwierzêtach, podobnie jak ustawa o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych, przewiduje powo³anie specjalnej komisji, której
rol¹ bêdzie nadzorowanie i ocena etyczna proponowanych eksperymentów na
zwierzêtach. W sk³ad zarówno Krajowej Komisji Etycznej, jak i lokalnych komisji
etycznych obligatoryjnie wchodz¹ przedstawiciele organizacji zajmuj¹cych siê
ochron¹ zwierz¹t (art. 29 i 30 ustawy). Z drugiej strony jednak podkreœliæ trzeba
równie¿, ¿e ustawa o doœwiadczeniach na zwierzêtach nie przewiduje innych
38
form partycypacji publicznej w ochronie zwierz¹t . Wydaje siê to byæ rozwi¹zaniem niewystarczaj¹cym, zw³aszcza w sytuacji tak du¿ej spo³ecznej wra¿liwoœci
na problematykê ochrony zwierz¹t.
Bardziej uniwersalny charakter ma prawo udzia³u spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych planów i programów ochrony œrodowiska opracowywanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego. W ich przypadku, podobnie jak w przypadku stanowi¹cego dokument nadrzêdny opracowania polityki
ekologicznej pañstwa, zapewnienie udzia³u spo³ecznego jest obowi¹zkiem podmiotów przygotowuj¹cych te opracowania (art. 17 p.o.œ.). Co ciekawe, re¿im partycypacji publicznej w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych zagospodarowania
przestrzennego nie jest jednorodny pod wzglêdem normatywnym39. Postêpowania, których przedmiotem s¹ uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju podlegaj¹ pod wzglêdem zapewnienia partycypacji ustawie o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Z kolei w postêpowaniach
w sprawie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
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go gminy gwarantuje siê udzia³ spo³eczeñstwa na szczególnych zasadach okreœlo40
nych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Przytoczone w opracowaniu przyk³ady wskazuj¹ na istnienie w Polsce podstaw do zaanga¿owania spo³ecznego w ochronê œrodowiska, a tak¿e wskazuj¹ korzyœci mog¹ce wyp³ywaæ z takiego zaanga¿owania. Kwestie efektywnoœci wykorzystania tych instrumentów oraz chêci ich wykorzystywania przez spo³eczeñstwo jednak pozostaj¹ otwarte. Badania wskazuj¹, i¿ wp³yw na zaanga¿owanie
spo³eczne w ochronê œrodowiska kszta³tuje wiele czynników o charakterze
41
spo³ecznym, kulturowym i wreszcie ekonomicznym . Polskie rozwi¹zania w tym
zakresie s¹ pewnego rodzaju zak³adnikiem chêci zapewnienia odpowiedniej szybkoœci postêpowañ oraz stosunkowo niewielkiej wiary ustawodawcy w wartoœæ
spo³ecznego zaanga¿owania w ochronê œrodowiska. Widaæ to szczególnie w kontekœcie udzia³u jednostki w ochronie œrodowiska. Nieco bardziej przychylne wydaj¹ siê byæ rozwi¹zania przyjête dla organizacji ekologicznych. Swoistym zagro¿eniem dla udzia³u spo³ecznego w ochronie œrodowiska jest tak¿e do pewnego
stopnia powszechny model podejœcia do instytucji pañstwowych. Swego rodzaju
nieufnoœæ i roszczeniowoœæ wydaj¹ siê skutkowaæ wysokimi oczekiwaniami
spo³ecznymi, jeœli chodzi o stan œrodowiska przy jednoczesnym minimalnym
zaanga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnych w osi¹gniêcie tego stanu.
Civil society’s role in protecting the environment
(Summary)
Environment is a specific category of public good. It not only creates conditions for higher quality of life but also is needed for life itself. In many legal orders – including Polish
one protection of the environment is considered as the responsibility of the state. Administration however can create legal rules, can create conditions for their implementation and
execution but by itself cannot warrant that the environment won’t be endangered. It lacks
the sources and knowledge to be everywhere, check everything and take all aspects of the
environment under its strict supervision. That is the reason why the value of participation
of citizens has been discovered. Society, which sees the reason as well as has proper means
of participating in environmental decision making process, can supplement the states administration efforts in the field of environment protection. International agreements created the procedural human rights to the environment. The most important is the Aarhus
convention 1998. This legal instrument creates the three step mechanism of individual participation in the protection of the environment. It encompasses of access to environmental
information, public participation in environmental decision making and access to justice in
environmental matters. Those modern and effective instruments however create only the
instrument and in the situation of lack of public will to participate will remain a dead letter
law. This is why the environmental education and promotion of knowledge in the field of
environment is so important, as well as developing the society which is active and willing
to participate.
40
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717, z póŸn, zm.
Por. M. Nyka, Demokracja a ochrona œrodowiska w œwietle prawa (czêœæ pierwsza), „Disputatio” nr XIII,
2012.
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KAMIL ZEIDLER*

Ochrona zabytków poza administracj¹ publiczn¹ –
marzenie czy realna szansa?

W 2013 roku obchodzimy dziesiêciolecie uchwalenia i obowi¹zywania ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.
nr 162, poz. 1568, ze zm.). Taka okr¹g³a data zawsze stanowi dobry pretekst do
podsumowañ. Ustawa ta, w momencie jej uchwalania, mia³a tylu zwolenników,
którzy liczyli na jakoœciow¹ zmianê w zakresie prawa ochrony zabytków, co zagorza³ych przeciwników. Z czasem okaza³o siê jednak, ¿e ten akt normatywny – pomimo wielu wad i usterek – spe³nia w warstwie systemowej wiele z pok³adanych
w nim nadziei. Wychodz¹c naprzeciw postulatom podnoszonym we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych, a wynikaj¹cych z zasady decentralizacji,
dekoncentracji, a tak¿e zasady pomocniczoœci, ustawa przesunê³a szereg obowi¹zków i kompetencji z administracji rz¹dowej (szczebla centralnego i terenowego) na administracjê samorz¹dow¹. By³a to decyzja prawodawcy ze wszech
stron s³uszna. Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e we wszystkich trzech ustawach samorz¹dowych zadania z zakresu ochrony lub opieki nad zabytkami stanowi¹ zadania w³asne – odpowiednio gminy, powiatu i samorz¹du województwa – o charakterze obowi¹zkowym.
Dwie z czterech form ochrony zabytków wskazanych w art. 7 ustawy nale¿¹
do kompetencji jednostek samorz¹du terytorialnego. S¹ nimi: utworzenie parku
kulturowego (art. 7 pkt 3 ustawy) oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy, po nowelizacji). Dodatkowo, co mo¿e jeszcze wa¿niejsze, w myœl art. 96 ust. 2 ustawy wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, mo¿e powierzyæ, w drodze porozumienia, prowadzenie
*
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niektórych spraw z zakresu swojej w³aœciwoœci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom, powiatom, a tak¿e zwi¹zkom gmin i powiatów, po³o¿onym na terenie województwa. Zakres przekazywanych w drodze porozumienia
kompetencji jest bardzo szeroki, a wy³¹czenie dotyczy prowadzenia rejestru zabytków, a tak¿e wydawania w tym zakresie decyzji (art. 96 ust. 4 ustawy). Z mo¿liwoœci tej – skutkuj¹cej znacznym odci¹¿eniem w zakresie ochrony zabytków terenowej administracji rz¹dowej – korzysta siê czêsto, a w skali kraju powo³ano
kilkudziesiêciu samorz¹dowych konserwatorów zabytków (najczêœciej miejskich
konserwatorów zabytków w miastach historycznych – jak chocia¿by w Gdañsku,
Gdyni i Sopocie). Przy czym zakres przekazanych kompetencji jest bardzo zró¿nicowany i zale¿y od treœci poszczególnych porozumieñ. W mojej ocenie tendencja
ta – przekazywania kompetencji w zakresie ochrony zabytków samorz¹dowi terytorialnemu – powinna doprowadziæ do dalej id¹cych rozwi¹zañ systemowych,
w tym stworzenia obligatoryjnej samorz¹dowej administracji ochrony zabytków
i trwa³ego oraz jednoznacznie uporz¹dkowanego podzia³u kompetencji na linii
pañstwo – samorz¹d terytorialny. To jednak nie jest tu przedmiotem dalszych dociekañ.
Warto dodaæ, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego nale¿¹ dziœ do jednej
z trzech grup podmiotów – obok Skarbu Pañstwa i prywatnych w³aœcicieli – posiadaj¹cych najwiêksz¹ liczbê zabytków nieruchomych. Dotyczy je wiêc szereg obowi¹zków zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami, czyli obowi¹zków w³aœciciela lub
posiadacza zabytku. Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e w ustawie z 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustawodawca wprowadzi³ explicite
rozró¿nienie ochrony i opieki, opieraj¹c je na kryterium podmiotowym, wtórnie
zaœ na kryterium dotycz¹cym charakteru dzia³añ. W myœl art. 4 ustawy ochrona
zabytków polega w szczególnoœci na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej dzia³añ maj¹cych na celu: (1) zapewnienie warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie zabytków
oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; (2) zapobieganie zagro¿eniom
mog¹cym spowodowaæ uszczerbek dla wartoœci zabytków; (3) udaremnianie niszczenia i niew³aœciwego korzystania z zabytków; (4) przeciwdzia³anie kradzie¿y,
zaginiêciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicê; (5) kontrolê stanu
zachowania i przeznaczenia zabytków; (6) uwzglêdnianie zadañ ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kszta³towaniu œrodowiska. Natomiast zgodnie z art. 5 ustawy, opieka nad zabytkiem sprawowana
przez jego w³aœciciela lub posiadacza polega, w szczególnoœci, na zapewnieniu
warunków: (1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; (2) prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
(3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; (4) korzystania z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego
wartoœci; (5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego
znaczeniu dla historii i kultury.
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Jeœli do powy¿szego dodaæ jeszcze, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ spoœród
przesz³o tysi¹ca muzeów na terenie kraju to muzea samorz¹dowe, to oka¿e siê,
¿e to w³aœnie samorz¹d terytorialny w najwiêkszym stopniu jest obci¹¿ony –
w warstwie faktycznej – obowi¹zkami zwi¹zanymi z zachowaniem dziedzictwa
kultury.
Niniejsze rozwa¿ania prowadz¹ jednak jeszcze o krok dalej. Akceptuj¹c i popieraj¹c „odpañstwowienie” ochrony zabytków, zrodziæ siê mo¿e pytanie, czy na
poziomie samorz¹du terytorialnego powinniœmy pozostaæ, czy mo¿e nale¿y pójœæ
jeszcze krok dalej – przenosz¹c owe obowi¹zki na podmioty inne ni¿ pañstwo i samorz¹d terytorialny? I bynajmniej nie zamykaj¹c grupy ewentualnych podmiotów tym siê zajmuj¹cych jedynie do kategorii tzw. trzeciego sektora, postawiony
tu bowiem problem mo¿e dotyczyæ wszystkich, bez wyj¹tku, podmiotów prawa,
w tym osób fizycznych, a tak¿e rozmaitych tworów organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, a jednak w warstwie faktycznej podejmuj¹cych
okreœlone, niekiedy donios³e spo³ecznie dzia³ania.
Mo¿liwoœæ tzw. spo³ecznej opieki nad zabytkami dostrzega³ ju¿ ustawodawca
w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r.
nr 98, poz. 1150, ze zm.), która zosta³a zast¹piona ustaw¹ z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Znalaz³a siê tam instytucja spo³ecznego opiekuna zabytków, po wprowadzeniu istotnych zmian utrzymana w przepisach nowej ustawy. Jednak ta perspektywa nie konsumuje z³o¿onoœci problemu, abstrahuj¹c nawet od b³êdów legislacyjnych, które w nowej regulacji wypaczy³y to doœæ
spo³ecznie wa¿ne narzêdzie, jakim jest spo³eczny ruch ochrony zabytków. Ta krytyka nie jest tu jednak istotna z punktu widzenia dalszych rozwa¿añ. Instytucja
spo³ecznego opiekuna zabytków – czy to w formie poprzednio obowi¹zuj¹cej, czy
aktualnej – ma jedynie uzupe³niaæ w pewnym zakresie pañstwowe „zarz¹dzanie”
ochron¹ zabytków. A tu stawiane pytanie dotyczy tego, czy mo¿liwe jest dalsze
przesuniêcie kompetencji, tak aby okreœlone dzia³ania, w tym dzia³ania o charakterze w³adczym, przesun¹æ ju¿ nie tylko poza administracjê rz¹dow¹, ale tak¿e
poza administracjê samorz¹dow¹. Okazuje siê bowiem, ¿e nawet dziœ istniej¹,
choæ bardzo ograniczone, regulacje na to pozwalaj¹ce. Sygnalizuj¹c jedynie tê
kwestiê, chodzi tu o przekazywanie – tak¿e w drodze porozumienia – okreœlonych kompetencji muzeom, co mo¿e dotyczyæ tak¿e muzeów prywatnych. Te zaœ,
obok kilkunastu muzeów pañstwowych i wspó³prowadzonych oraz kilkuset muzeów samorz¹dowych, s¹ trzeci¹ grup¹ funkcjonuj¹cych w Polsce, ale i w innych
pañstwach na œwiecie, placówek muzealnych. Pojawiaj¹ siê tu tak¿e inne narzêdzia prawne, do których zaliczyæ nale¿y w szczególnoœci partnerstwo publiczno-prywatne. Znajdujemy te¿ rozwi¹zania, które maj¹ na celu wspieranie tego
typu dzia³alnoœci, jak na przyk³ad ró¿norakie zwolnienia podatkowe. Jednak ca³y
czas nie prowadzi nas to do jakichœ donios³ych wniosków o charakterze systemowym.
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Oczywiœcie poza administracj¹ publiczn¹ znajdujemy wiele podmiotów, które w sposób trwa³y i profesjonalny zajmuj¹ siê ochron¹ zabytków – naturalnie
w rozumieniu pozaustawowym. S¹ to liczne stowarzyszenia i fundacje, uczelnie
wy¿sze i przedsiêbiorcy, a tak¿e osoby fizyczne. To jednak ca³y czas pozostaje
dzia³alnoœci¹ – przynajmniej w warstwie normatywnej – marginaln¹ wobec
dzia³alnoœci administracji publicznej. Warto tak¿e spojrzeæ na przedmiotowe zagadnienie w aspekcie historycznym, gdzie oka¿e siê, ¿e dzia³alnoœæ pañstwa w zakresie ochrony zabytków ma ca³kiem nied³ug¹ historiê i siêga co najwy¿ej
pocz¹tków XIX wieku, a w pe³ni rozwinê³a siê w ró¿nych pañstwach na œwiecie
dopiero w XX wieku, w niektórych zaœ znacznie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e dzia³ania z zakresu ochrony dziedzictwa kultury nie by³y w takich pañstwach wczeœniej podejmowane. Przeciwnie, by³y, ale
najczêœciej w³aœnie przez podmioty pozapañstwowe. Podobnie by³o na terenach
Polski pod zaborami, na których nie tylko prywatni w³aœciciele podejmowali
dzia³ania maj¹ce s³u¿yæ ochronie zabytków, w szczególnoœci tych zaliczanych do
dziedzictwa narodowego, ale tak¿e powstawa³y prê¿nie dzia³aj¹ce stowarzyszenia (towarzystwa). Choæ warto zaznaczyæ, ¿e zadanie, jakim by³a ochrona zabytków przesz³oœci, sta³o siê przedmiotem jednej z pierwszych regulacji po –
a w³aœciwie to jeszcze w trakcie – odzyskiwaniu niepodleg³oœci (zob.: dekret Rady
Regencyjnej z dnia 31 paŸdziernika 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; Dz.P.P.P. z 1918 r. nr 16, poz. 36).
Naturalnie najbardziej donios³¹ tu kwesti¹ pozostaje mo¿liwoœæ przekazywania kompetencji w³adczych poza administracjê publiczn¹, co trudne bêdzie do
rozstrzygniêcia, zw³aszcza w tak wstêpnie zarysowanym pytaniu. Przygl¹daj¹c
siê bowiem cechom konstytutywnym administracji publicznej, wczeœniej zaœ
ca³kowicie wy³¹czaj¹c z tych rozwa¿añ w³adzê prawodawcz¹ i w³adzê s¹downicz¹, dojœæ trzeba bêdzie do wniosku, ¿e chyba ¿aden z podmiotów poza ni¹
usytuowanych nie bêdzie spe³nia³ wszystkich tych cech, do których nale¿¹
w szczególnoœci: legalizm, przymus, monopolistyczny charakter, trwa³oœæ,
ci¹g³oœæ i stabilnoœæ, planowoœæ, apolitycznoœæ, profesjonalizacja, uporz¹dkowanie kompetencyjne, w koñcu poszanowanie interesu publicznego. Jest to ca³kowicie zrozumia³e, ale tu rodziæ to mo¿e w¹tpliwoœæ co do realnych szans wype³niania okreœlonych zadañ w sytuacji, gdy ten, kto ma coœ czyniæ, nie posiada
okreœlonych warunków, aby to czyniæ.
Niemniej jednak warto dalej przyjrzeæ siê doœwiadczeniom pañstw zachodnich, w szczególnoœci zaœ pañstw skandynawskich. Podejmowane w ró¿nym czasie, w ró¿nych pañstwach europejskich, próby stworzenia sprawnie dzia³aj¹cego
systemu ochrony zabytków prowadz¹ nas – na zasadzie generalizacji – do poni¿szych spostrze¿eñ. Zwykle pierwszym etapem budowania takiego systemu by³a
daleko id¹ca normatywizacja, która sprowadza³a siê do tworzenia nowych i zarazem czêsto nowoczesnych regulacji prawnych. Wiemy jednak z dorobku socjologii prawa, a tak¿e polityki prawa, ¿e sterowanie za pomoc¹ norm, czyli nakazów
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i zakazów, nie zawsze prowadzi do oczekiwanych rezultatów w warstwie realnego dzia³ania prawa. Dlatego te¿ wspó³czesne systemy prawne uzupe³nia siê czêsto sterowaniem za poœrednictwem tzw. nagród w prawie. Podobnie by³o w przypadku prawa ochrony zabytków. Nowe, nawet najlepsze akty normatywne co
prawda ulepszy³y wczeœniej funkcjonuj¹cy system prawa ochrony zabytków, ale
nie spe³ni³y w ca³oœci pok³adanych w nich nadziei. Najczêœciej wiêc kolejnym elementem budowania systemu ochrony zabytków stawa³ siê znaczny wzrost finansowania ochrony zabytków, tak w warstwie instytucjonalnej – czyli wzrost œrodków przeznaczanych na dzia³alnoœæ administracji ochrony zabytków, a co za tym
idzie, jej faktyczny rozrost – a tak¿e w warstwie faktycznego wzrostu finansowania wszelkich dzia³añ przy zabytkach, które prowadzi³y do ich zabezpieczania,
konserwacji, restauracji, ogólnie rzecz bior¹c, poprawy stanu ich zachowania. Jednak i tu tak¿e okazywa³o siê najczêœciej, ¿e pomimo dostrzegalnej poprawy sytuacji system ochrony zabytków nie by³ zupe³ny. Dopiero trzeci element wype³nia³ tê
lukê. Zdano sobie bowiem sprawê, ¿e koniecznym uzupe³nieniem wy¿ej wskazanych dzia³añ musi byæ kszta³towanie spo³ecznej œwiadomoœci koniecznoœci
ochrony dziedzictwa kultury. To zaœ dzia³anie jest nie tylko najtrudniejsze w realizacji, ale przy tym jest nad wyraz czasoch³onne, gdy¿ rozk³adaæ siê musi na edukacjê wielopokoleniow¹, wieloaspektow¹ i permanentn¹. Jednak dopiero przy
uwzglêdnieniu tego trzeciego elementu mo¿na mówiæ o funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków. Postulat realizacji tej trzeciej p³aszczyzny w sposób oczywisty i zrozumia³y wi¹¿e siê z postawionym w tytule problemem dotycz¹cym
mo¿liwoœci realizacji dzia³añ z zakresu ochrony zabytków poza administracj¹
publiczn¹.
Powy¿sze prowadzi nas w sposób zrozumia³y do rozwa¿añ nad spo³eczeñstwem obywatelskim, która to kategoria jest jedn¹ z podstawowych we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych i zarazem warunkiem ich istnienia oraz
w³aœciwego funkcjonowania. Tworzy j¹ idea wspólnotowej zbiorowoœci ludzkiej
opartej na wolnoœci wyboru form i metod realizacji swoich d¹¿eñ przez poszczególne jednostki. Spo³eczeñstwo obywatelskie jest to wiêc spo³eczeñstwo aktywne, które stanowi podstawê i zarazem warunek skutecznego dzia³ania wspó³czesnego pañstwa demokratycznego. Charakteryzuje siê ca³ym zespo³em cech
konstytutywnych, spoœród których podkreœla siê miêdzy innymi: aktywnoœæ,
samoorganizacjê, zdolnoœæ do samodzielnego wyznaczania celów i ich realizacji,
przywi¹zanie do zasad, a tak¿e dobrowolnoœæ uczestnictwa. Tu w³aœnie, w ramach dobrze funkcjonuj¹cego spo³eczeñstwa obywatelskiego, tak istotna jest
sfera dzia³alnoœci publicznej nieobjêtej kontrol¹ pañstwa. Tak wa¿na jest wiêc tu
cecha autonomicznoœci wobec instytucji pañstwowych.
Jest to tym bardziej donios³e, ¿e ochrona dziedzictwa kultury, rozumianego
jako dobro wspólne, prowadzi czêsto do koniecznoœci samoograniczenia indywidualnych potrzeb jednostek. Ta relacja dobra wspólnego do interesów jednostkowych, przy akceptacji i normatywnej mo¿liwoœci ograniczania praw indyDisputatio – Tom XV
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widualnych, w tym prawa w³asnoœci, pozostaje immanentn¹ cech¹ dzia³añ
polegaj¹cych na ochronie zabytków. Wynika to tak z istoty dzia³añ ochronnych,
jak i z regulacji, zarówno na poziomie Konstytucji RP (zob. art. 1, 5, 6, 73), jak
i przepisów ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Powy¿sze rozwa¿ania nie aspiruj¹ do udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi
na postawione w tytule pytanie. S¹ one jedynie zbiorem pewnych usystematyzowanych przemyœleñ zwi¹zanych z dostrzegalnymi tendencjami empirycznymi
w zakresie ochrony dziedzictwa kultury we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych. Niech mi wiêc wolno bêdzie pozostawiæ zarysowane tu perspektywy,
problemy i w¹tpliwoœci bez jakichkolwiek rozstrzygniêæ, a nawet choæby po³owicznych odpowiedzi. Zw³aszcza ¿e tego typu rozwa¿ania wymagaj¹ znacznie dalej
id¹cej precyzji i systematyki, co dotyczy tak wymiaru materialnoprawnego,
a w szczególnoœci kompetencyjnego, jak i ustrojowego. W koñcu konieczne s¹ tu
rozwa¿ania dotycz¹ce zadañ publicznych i mo¿liwoœci ich realizacji poza administracj¹ publiczn¹, zw³aszcza ¿e te mog¹ byæ realizowane przy u¿yciu œrodków
w³adczych, ale tak¿e czêsto przy u¿yciu œrodków niemaj¹cych takiego charakteru. Bêdzie to wiêc pytanie o wyzbywanie siê przez szeroko rozumiane pañstwo
w³adzy publicznej na zewn¹trz, o dopuszczalny zakres wyzbywania siê imperium, a tak¿e, w jakim trybie to mo¿e nast¹piæ.
Niemniej jednak, co szczególnie widaæ w warstwie empirycznej, problemy
wy¿ej zarysowane staj¹ siê coraz bardziej wyraŸne i coraz bardziej jasne, a z czasem bêd¹ zapewne potrzebowa³y bardziej konkretnych odpowiedzi, stanowisk
i dzia³añ. A jeœli uwzglêdnimy to donios³e znaczenie interesu publicznego (komunitaryzm), w myœl którego dochodzi czêstokroæ do jak¿e istotnego ingerowania
w prawa jednostek (liberalizm), oka¿e siê, ¿e problem powy¿szy jest jeszcze bardziej
donios³y, ni¿ mog³oby siê na pocz¹tku wydawaæ.
Historic preservation outside public administration –
a dream or a real chance?
(summary)
In 2013, it’s been 10 years since the Statute on protection and preservation of cultural
property was passed. The Statute in those days has been, on the one hand, very welcomed,
on the other, criticized from the very beginning. After a few years, it occurred that this legal
act – in spite of many smaller or bigger defects – on a system level is better than anyone could
have expected. It is very important, that we can find there legal institutions implementing:
the principle of decentralization, the principle of deconcentration, and the principle of subsidiarity, which have to be realized in modern democratic states. We can notice that competences has been transferred from the state authorities to the local self-government
authorities. For example, two forms (of four forms referred explicitly in the Statue) of cultural property protection are in competences of local self-government. From the wider
point of view, nearly all museums in Poland are museums conducted by local selfgovernments. But what is the most important in considerations contained herein is the
question if it is possible to move the competences on cultural heritage protection out of the
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activity of public administration to – as we can call it – third sector which is constructed on
activity of different non-governmental forms of organization, as foundations, associations,
etc. and even on non-organized activities of citizens. What is worth mentioning, it is the history of cultural heritage protection, and may be it is still a possibility to come back to it’s
roots. In such a case one of the most important categories is “civil society”, because only
activity of free, selfunderstood, organized in different forms groups of citizens are able to
achieve social important objectives.
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ÊÐÀÑÍßÍÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ*, ÏÅÕÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ**, ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÈÉ ÂÈÊÒÎÐ***

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè

Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå â Ðîññèè ðåçêî âûðîñëî ÷èñëî íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé (ÍÊÎ), â òîì ÷èñëå – ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ. Çàêîíîäàòåëüñòâî î íåêîììåð÷åñêèõ è äîáðîâîëü÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðîå äî
ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ íàõîäèëîñü íà ïåðèôåðèè îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ
óæå íåñêîëüêî ëåò êàê ñòàëî ïðåäìåòîì øèðîêèõ äèñêóññèé.
Êàê èçâåñòíî, îñíîâà ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà – ýòî íå òîëüêî ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà, íî è ñàìîîðãàíèçàöèÿ àêòèâíûõ, àëüòðóèñòè÷åñêè íàñòðîåííûõ è
îòâåòñòâåííûõ ãðàæäàí, ñîâìåñòíî îïðåäåëÿþùèõ çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, êîíòðîëèðóþùèõ èõ ðàáîòó è äîïîëíÿþùèõ åå ðàçíîîáðàçíîé
äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð.
Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ åùå â íà÷àëå ïóòè ê ãîñóäàðñòâó ïîäîáíîãî òèïà.
Äâèæåíèþ âïåðåä ïðåïÿòñòâóþò ñëîæèâøèåñÿ ïðèâû÷êè è ñòåðåîòèïû,
íåäîñòàòîê ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñ îäíîé ñòîðîíû, è ÍÊÎ è ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà – ñ äðóãîé1. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è òîò ôàêò, ÷òî
íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè äàëåêî íå âñåãäà ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ òó ðîëü,
êîòîðóþ èõ àíàëîãè óñïåøíî âûïîëíÿþò â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Êàê
*

Êðàñíÿíñêèé Èãîðü, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, Äèðåêòîð Êàëèíèíãðàäñêîãî
ôèëèàëà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
** Ïåõîâà Ëþäìèëà, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàìåñòèòåëü Äèðåêòîðà
Êàëèíèíãðàäñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
*** Ðîìàíîâñêèé Âèêòîð, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
åñòåñòâåííîíàó÷íûõ è îáùåãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí Êàëèíèíãðàäñêîãî ôèëèàëà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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ïðàâèëî, ðîññèéñêèå ÍÊÎ â ñâîåé ìàññå ýêîíîìè÷åñêè êðàéíå ñëàáû è ÷àñòî
íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè âûæèâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðîëü íåêîììåð÷åñêèõ
è äîáðîâîëü÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà
è îáùåñòâà â öåëîì çíà÷èòåëüíî âûðîñëà. Îíè ðàçðàáàòûâàþò ðàçëè÷íûå
êîððåêöèîííûå ïðîãðàììû è ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ïî çàùèòå ïðàâ íàñåëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþò ëîááèðîâàíèå, ðàçâèâàþò âçàèìîïîìîùü è âîëîíòåðñòâî,
ðåàëèçóþò áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû è ñïîñîáñòâóþò äåÿòåëüíîñòè
ñîöèàëüíûõ äâèæåíèé.
Äîáðîâîëü÷åñêàÿ ðàáîòà â ðàìêàõ îôèöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áóäü òî
ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ èëè ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè) òàêæå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé è âîñïðèíèìàåòñÿ â êà÷åñòâå ñðåäñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì òàêèõ âèäîâ óñëóã, êîòîðûå ãîñóäàðñòâî íå
â ñîñòîÿíèè ôèíàíñèðîâàòü.
Äîáðîâîëü÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì óñëîâèåì ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ è ìåñòíûõ ôîðìèðîâàíèé. Àêòèâíîå è ñåðüåçíîå ó÷àñòèå ãðàæäàí â ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ (ïðè îòñóòñòâèè äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ çà èõ òðóä) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôóíäàìåíò äëÿ ëþáûõ
îáùåñòâåííûõ ïåðåìåí è íåîáõîäèìî äëÿ ñîçäàíèÿ ñëóæá è ïðîãðàìì
â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîìîùè.
Äîáðîâîëü÷åñêèå îðãàíèçàöèè èãðàþò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü
â óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåáíîñòåé èíäèâèäóóìîâ, ãðóïï è ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ.
Îíè òàêæå îàçûâêàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè
â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïîñðåäñòâîì ëîááèðîâàíèÿ îðãàíîâ
âëàñòè è çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí â äàííîé ñôåðå). Ïîìèìî ýòîãî, äîáðîâîëü÷åñêèå îðãàíèçàöèè òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå
è ýêîëîãè÷åñêèå ñòðóêòóðû, â ðàìêàõ êîòîðûõ èíäèâèäóóìû è ãðóïïû
ðåàëèçóþò ñâîè ïîòðåáíîñòè è óñòðåìëåíèÿ.
Äîáðîâîëü÷åñêèå îðãàíèçàöèè, êàê è ãðóïïû âçàèìîïîìîùè, ñóùåñòâóþò
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì èíäèâèäóàëüíûõ âîëîíòåðîâ. Ýòè ëþäè âêëàäûâàþò
â ðàáîòó ñâîå âðåìÿ, çíàíèÿ èëè äåíüãè è îñóùåñòâëÿþò ðàçëè÷íûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè, íå ïîëó÷àÿ çà ýòî êàêîãîëèáî íåìåäëåííîãî ìàòåðèàëüíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ. Èõ ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áëàãî îáùåñòâà è âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è òðóäîâûå àñïåêòû. Äîáðîâîëü÷åñêèå
îðãàíèçàöèè è ãðóïïû ñàìîïîìîùè íå ìîãóò äåéñòâîâàòü íà ïðîòÿæåíèè
âðåìåíè ïðè îòñóòñòâèè ó èõ ÷ëåíîâ ìîòèâàöèè ê äåéñòâèÿì òàêîãî ðîäà.
Ðàñøèðåíèå äåÿòåëüíîñòè «òðåòüåãî ñåêòîðà» ñâÿçàíî ñ âñåîáùåé
òåíäåíöèåé ê äåöåíòðàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ñëóæá è óâåëè÷åíèþ ðîëè
îáùèí â îêàçàíèè óñëóã ïîäîáíîãî ðîäà. Ýòîò ïðîöåññ âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñòåïåííî
ïåðåõîäèò îò öåíòðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ê ðàçëè÷íûì ìåñòíûì
ñòðóêòóðàì è íàñåëåíèþ â öåëîì. Íà ìåñòàõ îáû÷íî âîçíèêàþò îñîáûå
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îðãàíèçàöèè, çàíÿòûå îêàçàíèåì òîãî èëè èíîãî âèäà óñëóã. Êàê ïðàâèëî,
îíè ïðèíèìàþò ôîðìó «àññîöèàöèè» èëè «íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè».
Ýòè ñòðóêòóðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áîëüøîé è ìíîãîãðàííûé «ðûíîê» äëÿ
äîáðîâîëü÷åñêîé ðàáîòû ïðîôåññèîíàëîâ, â îñîáåííîñòè â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ
ðóêîâîäñòâà ðàáîòîé ïîäîáíûõ àññîöèàöèé (ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû,
êîíñóëüòàòèâíûå ïðîôåññèîíàëüíûå êîìèññèè è òàê äàëåå). Ðîñò ñïðîñà íà
äîáðîâîëüöåâ, îäíàêî, íå ïðèâîäèò ê ïàðàëëåëüíîìó ðîñòó ïðåäëîæåíèÿ.
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – îðãàíèçàöèÿ, íå èìåþùàÿ â êà÷åñòâå
îñíîâíîé öåëè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èçâëå÷åíèå ïðèáûëè è íå ðàñïðåäåëÿþùàÿ ïîëó÷åííóþ ïðèáûëü ìåæäó ó÷àñòíèêàìè. Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ,
êóëüòóðíûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, íàó÷íûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ öåëåé, â ñôåðàõ
îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
óäîâëåòâîðåíèÿ äóõîâíûõ è èíûõ íåìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí,
çàùèòû ïðàâ, çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ðàçðåøåíèÿ
ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ, îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, à òàêæå â èíûõ
öåëÿõ, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííûõ áëàã. Íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè âïðàâå çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,
òîëüêî åñëè äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå öåëåé
îðãàíèçàöèè.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóùåñòâóåò áîëåå òðèäöàòè âèäîâ/ôîðì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Íåêîòîðûå èç íèõ ðàçëè÷àþòñÿ ëèøü â íàçâàíèè,
èìåÿ ñõîäíûå ôóíêöèè. Îñíîâíûå ôîðìû íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
óñòàíàâëèâàåò Ãðàæäàíñêèé Êîäåêñ ÐÔ â ïàðàãðàôå 5 ãëàâû 4, è ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ»1. Îäíàêî, êðîìå ýòèõ äâóõ àêòîâ, ñóùåñòâóåò
áîëåå äâàäöàòè èíûõ çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñïåöèôè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
äðóãèõ ÍÊÎ.
Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðèçíàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ñîçäàííûå â ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ» ôîðìàõ (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèìè
ïàðòèÿìè) è îñóùåñòâëÿþùèå â ñîîòâåò- ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí;
2) ïîäãîòîâêà íàñåëåíèÿ ê ïðåîäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
ýêîëîãè- ÷åñêèõ, òåõíîãåííûõ èëè èíûõ êàòàñòðîô, ê ïðåäîòâðàùåíèþ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;
1

Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹ 7–ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ» îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå», ¹ 14, 24.01.1996.
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3) îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
ýêîëîãè÷åñêèõ, òåõíîãåííûõ èëè èíûõ êàòàñòðîô, ñîöèàëüíûõ, íàöèîíàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ êîíôëèêòîâ, áåæåíöàì è âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì;
4) îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è çàùèòà æèâîòíûõ;
5) îõðàíà è â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè ñîäåðæàíèå
îáúåêòîâ (â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñîîðóæåíèé) è òåððèòîðèé, èìåþùèõ
èñòîðè÷åñêîå, êóëüòîâîå, êóëüòóðíîå èëè ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå,
è ìåñò çàõîðîíåíèé;
6) îêàçàíèå þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà áåçâîçìåçäíîé èëè íà ëüãîòíîé îñíîâå
ãðàæäàíàì è íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì è ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
íàñåëåíèÿ, äåÿòåëüíîñòü ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà;
7) ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíî îïàñíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí;
8) áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà;
9) äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû,
èñêóññòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí,
ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå
óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ
ëè÷íîñòè;
10) èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
è çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíèòåëüíî ê âûøåïåðå÷èñëåííûì.
Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì ïîäïóíêòà 9.1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 26.3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 40-ÔÇ) ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòíåñåíî ðåøåíèå
âîïðîñîâ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà, îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîääåðæêè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31-31.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ
1996ã. ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 40-ÔÇ) ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îòíîñÿòñÿ:
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1) ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ïîääåðæêè
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
2) ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è äðóãèõ
îñîáåííîñòåé;
3) ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ
ðàáîò ïî ïðîáëåìàì äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
4) ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
5) ïðîïàãàíäà è ïîïóëÿðèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòîâ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä;
6) ñîäåéñòâèå ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
7) àíàëèç ôèíàíñîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è èíûõ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîãíîç èõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ;
8) ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îêàçàíèå
èì ñîäåéñòâèÿ â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåð ïî ïîääåðæêå ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè ýòîì ôîðìàìè ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëåíû:
1) ôèíàíñîâàÿ, èìóùåñòâåííàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ, êîíñóëüòàöèîííàÿ
ïîääåðæêà, à òàêæå ïîääåðæêà â îáëàñòè ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ è äîáðîâîëüöåâ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
2) ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ëüãîò ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
3) ðàçìåùåíèå ó ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
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âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»;
4) ïðåäîñòàâëåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îêàçûâàþùèì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó,
ëüãîò ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.
Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â çàêîíå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå
ÿâëÿþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé èç
áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îêàçàíèå èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðåäà÷è âî âëàäåíèå
è (èëè) â ïîëüçîâàíèå òàêèì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò
íàõîäèòüñÿ èìóùåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì.
Ïðåäîñòàâëåíèå ïîääåðæêè â îáëàñòè ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ è äîáðîâîëüöåâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ñîôèíàíñèðîâàíèå èç
áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 11 àâãóñòà
1995 ãîäà ¹ 135-ÔÇ «Î áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ» îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
ïîääåðæêó áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â èíûõ ôîðìàõ, êîòîðûå íå
ïðîòèâîðå÷àò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîíöåïöèåé äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 1662-ð,
ê ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì äîëãîñðî÷íîé ïîëèòèêè ñîöèàëüíîé
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ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îòíåñåíî ðàçâèòèå ñåêòîðà íåãîñóäàðñòâåííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã, â òîì
÷èñëå:
– ïðåîáðàçîâàíèå áîëüøèíñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû, îêàçûâàþùèõ óñëóãè
ïîæèëûì ëþäÿì è èíâàëèäàì, â íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ñîçäàíèå
ìåõàíèçìà ïðèâëå÷åíèÿ èõ íà êîíêóðñíîé îñíîâå ê âûïîëíåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíûõ óñëóã;
– îáåñïå÷åíèå ðàâåíñòâà óñëîâèé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîñòàâùèêîâ ñîöèàëüíûõ óñëóã ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, ñîêðàùåíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè íåãîñóäàðñòâåííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
– ñîçäàíèå ïðîçðà÷íîé è êîíêóðåíòíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íåãîñóäàðñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ
ñîöèàëüíûå óñëóãè íàñåëåíèþ, ðåàëèçàöèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîãðàìì â îáëàñòè
ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè íåãîñóäàðñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ââåäåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò
äëÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè;
– ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàêòèêè áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèþ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
(âîëîíòåðñòâà).
Ñîãëàñíî Êîíöåïöèè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
è äîáðîâîëü÷åñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäîáðåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþëÿ 2009 ãîäà ¹ 1054-ð,
îñíîâíîé öåëüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
áëàãîòâîðèòåëüíîé è äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ àêòèâèçàöèÿ
ïîòåíöèàëà áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà êàê ðåñóðñà ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà, ñïîñîáñòâóþùåãî ôîðìèðîâàíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ èííîâàöèîííîé ïðàêòèêè ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿþùåãî äîïîëíèòü
áþäæåòíûå èñòî÷íèêè äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì âíåáþäæåòíûìè
ñðåäñòâàìè è ïðèâëå÷ü â ñîöèàëüíóþ ñôåðó òðóäîâûå ðåñóðñû äîáðîâîëüöåâ.
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ áëàãîòâîðèòåëüíîé è äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûìè ñ ðåàëèçàöèåé êîíñòèòóöèîííîãî
ïðèíöèïà ïîîùðåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, Êîíöåïöèåé
îïðåäåëåíû:
– îáåñïå÷åíèå ðîñòà ïîääåðæêè â îáùåñòâå è ðàñøèðåíèÿ ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
â áëàãîòâîðèòåëüíîé è äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ïîâûøåíèå äîâåðèÿ ãðàæäàí ê áëàãîòâîðèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì;
– ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ îáúåìîâ áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé;
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– îáåñïå÷åíèå ðîñòà ÷èñëà áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå
÷àñòíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ôîíäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîñòü áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
– ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà äåÿòåëüíîñòè
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
– ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîé è îáðàçîâàòåëüíîé ïîääåðæêè áëàãîòâîðèòåëüíîé è äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
– ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà
áëàãîòâîðèòåëüíîé è äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ýòàïàõ ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
Â íåáîëüøîé ïî îáúåìó ñòàòüå àâòîðû ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì
ðàññìîòðåëè äàëåêî íå âñå àñïåêòû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ÍÊÎ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âìåñòå ñ òåì,
ïîëàãàåì íåîáõîäèìûì îòìåòèòü ðàñòóùóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü ãîñóäàðñòâà â ðàçðàáîòêå àäåêâàòíîé ïðàâîâîé áàçû â ýòîé ñôåðå îáùåñòâåííîé
àêòèâíîñòè2.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâèçèðîâàëàñü ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî óñòðàíåíèþ
ðàçëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå è þðèäè÷åñêèõ, áàðüåðîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Ðå÷ü èäåò îá óïðîùåíèè
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè, ïåðåðåãèñòðàöèè, ëèêâèäàöèè èçáûòî÷íûõ ôîðì
îò÷åòíîñòè, îáëåã÷åíèè äîñòóïà ÍÊÎ ê ñóáñèäèÿì è ãðàíòàì ãîñóäàðñòâà.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé 14 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîçäàí ñïåöèàëüíûé
Êîîðäèíàöèîííûé ìåæâåäîìñòâåííûé ñîâåò ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ3.
Â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòåïåííî
ïðîèñõîäèò îñîçíàíèå ïîòðåáíîñòè â áîëåå ïîëíîì èñïîëüçîâàíèè ïîòåíöèàëà íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà ïîñðåäñòâîì âîâëå÷åíèÿ àêòèâíûõ ãðàæäàí
â ïðîöåññû ñàìîîðãàíèçàöèè îáùåñòâà. Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî øèðîêî
ïîíèìàåìàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà íå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà
áåç ñèëüíîãî è ðàçâåòâëåííîãî ñåãìåíòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

2
3

Ñì.: ßêîáñîí Ë. Ýêîíîìè÷åñêèé îáðàç ìûñëè è çàêîíîäàòåëüñòâî î íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ. Âîïðîñû ýêîíîìèêè, ¹ 8, 2012, ñ. 48-63.
Èíôîðìàöèÿ î Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http: // www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/doc201101.
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Krasnyanskiy Igor, Pekhova Liudmila, Romanovskiy Wiktor
The legal regulation of social non-profit organizations in the Russian Federation
(Summary)
For the last decade the number of non-profit organizations sharply increased in Russia.
Now their role considerably raised. They develop various programs and participate in
work on protection of the rights of the population, carry out lobbying, develop mutual aid
and volunteering, realize charitable projects and promote activity of social movements.
Voluntary work within official establishments also becomes more and more widespread.
The voluntary organizations exist generally because of the efforts of individual volunteers.
Non-profit organization – the organization which doesn’t have as a main objective of
the activity extraction of profit and which is not sharing got profit between participants.
The main forms of non-profit organizations the Civil Code of the Russian Federation establishes the Federal Law “About non-profit organizations”. According to provisions of the
law the solution of questions of support of socially focused non-profit organizations is carried to powers of public authorities of the subject of the Russian Federation. Rendering of
the financial support to socially focused non-profit organizations can be carried out by
granting subsidies. Public authorities have the right to carry out support of charity in other
forms which don’t contradict the legislation of the Russian Federation.
Development of sector of non-state non-profit organizations is referred to the priority
directions of long-term policy of social support of the population. The authors of the article
note a growing interest of the state in development of adequate legal base in the sphere of
non-profit organizations. Now the procedures of a registration, a re-registration, an elimination of excess forms of the reporting, a simplification of access of non-profit organizations to subsidies and state grants become simpler. In public authorities of the Russian
Federation there is an understanding of requirement for involvement of active citizens in
processes of self-organization in society.
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Komentarze do regulacji
Comments on Regulatory

.

JAKUB KOSOWSKI*

Komentarz do art. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Art. 5a. 1. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego uchwala,
po konsultacjach z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób okreœlony w art. 5 ust. 5, roczny
program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program wspó³pracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu.
2. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e uchwaliæ,
w sposób okreœlony w ust. 1, wieloletni program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
3. Organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego, nie póŸniej ni¿ do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku, jest obowi¹zany przed³o¿yæ organowi stanowi¹cemu jednostki samorz¹du terytorialnego oraz opublikowaæ w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu wspó³pracy
za rok poprzedni.
4. Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególnoœci:
1) cel g³ówny i cele szczegó³owe programu;
2) zasady wspó³pracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy wspó³pracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokoœæ œrodków planowanych na realizacjê programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
*

Dr Jakub Kosowski – prawnik, adiunkt w Katedrze Postêpowania Karnego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej.
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10) informacjê o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Komentowany przepis reguluje kwestie dotycz¹ce programów wspó³pracy
jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Poza organizacjami pozarz¹dowymi
(najczêœciej stowarzyszeniami i fundacjami) program wspó³pracy dotyczyæ wiêc
1
mo¿e :
1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe
obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego;
2. stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego;
3. spó³dzielni socjalnych;
4. spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz klubów
sportowych bêd¹cych spó³kami dzia³aj¹cymi na podstawie przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857, z póŸn. zm.), które
nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku oraz przeznaczaj¹ ca³oœæ dochodu na realizacjê celów statutowych oraz nie przeznaczaj¹ zysku do podzia³u miêdzy
swoich udzia³owców, akcjonariuszy i pracowników.
Art. 5a ustawy okreœla:
1. podmiot uprawniony do uchwalania programu,
2. procedurê, w tym termin, uchwalania programu,
3. elementy sk³adowe programu,
4. mo¿liwoœci uchwalania programu wieloletniego,
5. tryb sporz¹dzania i publikacji sprawozdania z realizacji programu.

Podmiot uprawniony do uchwalania programu
Podmiotem uprawnionym do uchwalania programu jest wy³¹cznie organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego, tj. rada gminy, rada powiatu lub
samorz¹d województwa, w zale¿noœci od szczebla samorz¹du terytorialnego.
Ustawa wprowadza obowi¹zek uchwalenia takiego programu, co wynika z treœci
art. 5a ust. 1, który stanowi, i¿ „organ (…) uchwala (…)”. Oznacza to, i¿ ka¿da
z jednostek samorz¹du terytorialnego, na wszystkich trzech szczeblach, jest zobowi¹zana do jego uchwalania. Analiza realizacji tego przepisu w praktyce prowadzi do zaskakuj¹cego wniosku, i¿ nie wszystkie jednostki samorz¹du terytorialne1

Na potrzeby niniejszego opracowania bêdê pos³ugiwa³ siê okreœleniem „organizacje pozarz¹dowe”,
tak¿e dla okreœlenia podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, co wynika z koniecznoœci
stosowania to¿samych regulacji dla obydwu grup podmiotów.
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go przyjê³y omawiany programem. Ze statystyk Departamentu Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej (www.pozytek.gov.pl) wynika,
¿e odsetek jednostek posiadaj¹cych w 2009 r. program wspó³pracy prezentuje siê
nastêpuj¹co: gminy – 86%, starostwa powiatowe – 94%, miasta na prawach powiatu – 100%, samorz¹dy województw – 93%.
Niezwykle ciekawym zagadnieniem jest tak¿e problem nieuchwalania programu wspó³pracy. Odnios³em siê do niego szczegó³owo w dotychczasowej publi2
kacji , wskazuj¹c na mo¿liwe konsekwencje natury prawnej, jak i faktycznej, a odnosz¹ce siê do mo¿liwoœci prowadzenia wspó³pracy w przypadku nieuchwalenia
programu. Na potrzeby niniejszego opracowania nale¿y jednak przytoczyæ najwa¿niejsze argumenty.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawa nie zawiera konsekwencji
nieuchwalenia programu wspó³pracy. Oczywiœcie z perspektywy organizacji pozarz¹dowych konsekwencje s¹ klarowne – brak mo¿liwoœci realizowania czêœci
form wspó³pracy. Dotyczy to form wspó³pracy, co do których inne akty prawne
nie stanowi¹ podstawy prawnej ich stosowania. Z tych w³aœnie powodów zasadne jest uchwalanie programów wieloletnich lub te¿ przyjmowanie rocznych
programów nie do 30 listopada, lecz np. jeszcze przed wakacjami – do 30 czerwca.
3
Przepisy ustaw samorz¹dowych umo¿liwiaj¹ podjêcie nastêpuj¹cych
dzia³añ w przypadku niewykonywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego czynnoœci nakazywanych prawem, do których zalicza siê przecie¿, w œwietle
art. 5a ust. 1, uchwalenie rocznego programu wspó³pracy:
1. wezwanie organu przez organizacjê pozarz¹dow¹ do uchwalenia programu
wspó³pracy;4
2. zaskar¿enie braku programu do s¹du administracyjnego, który mo¿e nakazaæ
organowi nadzoru wykonanie niezbêdnych czynnoœci na rzecz skar¿¹cego
(w przypadku ustawy o samorz¹dzie gminnym mamy dodatkowo brzmienie
„na koszt i ryzyko gminy”).
Warto jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ w œwietle art. 101a usg s¹d administracyjny
nie bêdzie móg³ zobowi¹zaæ organu gminy do podjêcia w wyznaczonym terminie
5
uchwa³y, gdy¿ sta³oby to w opozycji do wyk³adni art. 101a ust. 2. W kontekœcie
2
3

4

5

J. Kosowski, Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi, Warszawa
2012, s. 41–44.
Art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.); art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst
jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.); art. 91 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.).
S³usznie w tym zakresie zauwa¿y³ P. Chmielnicki, i¿ w przypadku wezwania do uchwalenia programu powinno byæ ono skierowane do organu wykonawczego (np. starosty), gdy¿ to w³aœnie ten
organ reprezentuje jednostkê samorz¹du terytorialnego na zewn¹trz zgodnie z art. 31 usg, art. 34
ust. 1 usp, art. 43 ust. 1 usw (P. Chmielnicki, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorz¹dzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 507).
M. Rz¹¿ewska, Zaskar¿anie uchwa³ samorz¹du terytorialnego do Naczelnego S¹du Administracyjnego,
Warszawa–Zielona Góra 1997, s. 72; G. Jy¿ [w:] A. Szewc, G. Jy¿, Z. P³awecki, Ustawa o samorz¹dzie
gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 786–787.
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decyzji s¹du administracyjnego, nakazuj¹cej organowi nadzoru (czyli wojewodzie) „wykonanie niezbêdnych czynnoœci na rzecz skar¿¹cego, na koszt i ryzyko
jednostki samorz¹du terytorialnego”, powstaje natomiast pytanie, czy wojewoda
mo¿e ustanowiæ roczny program wspó³pracy. W literaturze sprawa ta budzi
w¹tpliwoœci, jednak¿e moim zdaniem nale¿y przychyliæ siê do pogl¹du, zgodnie
z którym sformu³owanie „czynnoœci nakazane prawem” obejmuje równie¿
6
dzia³alnoœæ uchwa³odawcz¹ organów samorz¹du terytorialnego . Przytoczeni autorzy wskazali na przyk³ad wynikaj¹cy z ustawy o planowaniu i zagospodarowa7
niu przestrzennym , która w art. 12 ust. 3 wyraŸnie upowa¿nia wojewodê do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wiêc do
wydania aktu prawnego w przypadku bezczynnoœci gminy. Nie bêdzie to wiêc
wymaga³o zastosowania art. 101a usg, choæ nie mo¿na takiej procedury wykluczyæ. Wskazaæ przy tym nale¿y na nieefektywnoœæ takiego postêpowania, gdy¿
skarga do s¹du administracyjnego wyd³u¿y jedynie postêpowanie. Maj¹c na
uwadze powy¿sze, nale¿y dopuœciæ mo¿liwoœæ ustanowienia przez wojewodê
(w formie zarz¹dzenia) rocznego programu wspó³pracy, w trybie art. 101a ust. 2
8
usg.
9
Ponadto, jak wskaza³ K. Puchacz , mo¿e to byæ przedmiotem wniosku pokontrolnego regionalnej izby obrachunkowej lub innych organów kontroli, posiadaj¹cych stosowne kompetencje do oceny dzia³añ organów jednostek samorz¹du
terytorialnego (np. Najwy¿sza Izba Kontroli).
Do ciekawych wniosków prowadzi analiza przyczyn braku uchwalenia rocznego programu wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami
pozarz¹dowymi, okreœlonych w sprawozdaniu wykonanym przez Ministerstwo
10
Pracy i Polityki Spo³ecznej . Przewa¿aj¹ca czêœæ badanych jednostek wskaza³a na

6

7
8

9
10

T. Woœ [w:] Idem, Postêpowanie s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 77–78; B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 372; M. Rz¹¿ewska,
Zaskar¿anie uchwa³..., s. 70; P. Chmielnicki [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorz¹dzie gminnym, Warszawa 2007, s. 734; G. Jy¿ [w:] A. Szewc, G. Jy¿, Z. P³awecki, Komentarz do
ustawy o samorz¹dzie gminnym, Warszawa 2007, s. 785; A. Szewc, Ustawa o samorz¹dzie województwa.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 617. Podobnie: P. Chmielnicki [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do
ustawy o samorz¹dzie województwa, Warszawa 2005, s. 446. P. Chmielnicki [w:] P. Chmielnicki (red.),
Komentarz do ustawy o samorz¹dzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 506–507. Szerzej zob. W. Maciejko,
P. Zaborniak, Prawo wniesienia skargi na uchwa³y samorz¹du województwa, „Samorz¹d Terytorialny”
2004, nr 5, s. 28–36.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).
Tak¹ mo¿liwoœæ ujêto expressis verbis w Rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z 16 lutego 2009 r. (druk
sejmowy nr 1727), jednak na etapie procedury legislacyjnej zrezygnowano z tego przepisu. Patrz
tak¿e uzasadnienie do projektu, s. 10.
K. Puchacz, Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarz¹dowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadañ publicznych, Gdañsk 2011, s. 64.
Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie za
2009 rok, www.pozytek.gov.pl, s. 94.
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przyczyny natury faktycznej, le¿¹ce po stronie organizacji pozarz¹dowych,
w tym:
1. zbyt ma³y zakres wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi;
2. brak zainteresowania ze strony sektora pozarz¹dowego wspó³prac¹ z urzêdem;
3. brak organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie kompetencji urzêdu.
Zdumienie jednak wywo³uje powo³ywanie siê przez badane jednostki na nastêpuj¹ce przyczyny braku programu:
1. jednostka nie widzi potrzeby opracowania i funkcjonowania programu (a¿
18% badanych!);
2. brak umocowania prawnego do uchwalenia programu wspó³pracy.
Dwie powy¿sze przyczyny œwiadcz¹ niestety o braku kompetencji zarówno
ze strony pracowników danego urzêdu, jak i radców prawnych obs³uguj¹cych
urz¹d, gdy¿ art. 5a wyraŸnie wskazuje na obowi¹zek uchwalenia programu przez
jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Powstaje natomiast pytanie o realizowanie form wspó³pracy pomimo braku
programu. Wydaje siê, i¿ nie bêdzie to stanowi³o przeszkody do prowadzenia
tych form wspó³pracy, dla których znajdziemy umocowanie ustawowe lub te¿
wynikaj¹ce z aktów normatywnych wydanych przez ograny jednostki sa11
morz¹du terytorialnego. Przeciwnego zdania jest A. Olejniczak , która uzna³a, i¿
w przypadku braku programu wspó³pracy nie jest mo¿liwe og³aszanie otwartych
konkursów ofert. Argumentuje to koniecznoœci¹ uregulowania w programie
wspó³pracy trybu powo³ywania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. W moim przekonaniu zaprezentowany pogl¹d jest b³êdy, a ponadto nie znajduje wprost oparcia w przepisach
ustawy. W przepisach rozdzia³u 2 ustawy nie ma wprost mowy o uzale¿nieniu
prowadzenia wspó³pracy od uchwalenia programu. Przeprowadzenie konkursu
bêdzie wiêc dopuszczalne. Pozostaje kwestia komisji konkursowych. Artyku³ 15
ust. 2a i kolejne ustawy wprowadzaj¹ jednak regulacje dotycz¹ce trybu powo³ania
komisji konkursowej i udzia³u przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych w jej
pracach. W praktyce ta czêœæ programu wspó³pracy jest powieleniem/ uszczegó³owieniem regulacji ustawowych. Pozostaje kwestia zasad dzia³ania komisji.
Uwa¿am, ¿e w przypadku braku programu to komisja na pierwszym posiedzeniu
powinna przyj¹æ stosowne regulacje (dotycz¹ce chocia¿by kworum czy zasad
g³osowania). Spe³nienie powy¿szych przes³anek uniemo¿liwia kwestionowanie
procedury konkursowej przez organy nadzoru nad samorz¹dem terytorialnym.
Przyjêcie stanowiska przeciwnego w tym zakresie sta³oby w sprzecznoœci
z za³o¿eniami uchwalania programu, który przecie¿ ma za zadanie systematyzowaæ wspó³pracê jednostki samorz¹du terytorialnego w organizacjami pozarz¹dowymi oraz ewentualnie wprowadzaæ inne jej formy – nieznane ustawie.
11

A. Olejniczak [w:] R. Barañski, A. Olejniczka, Fundacje i stowarzyszenia. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹, Warszawa 2012, s. 431–432.
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Procedura, w tym termin uchwalania programu
Uchwa³a organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego jest podejmowana zgodnie z przepisami ustaw samorz¹dowych oraz statutów poszczególnych jednostek. Artyku³ 5a obliguje natomiast do przeprowadzenia konsultacji. W tym wzglêdzie niezbêdne jest jednak okreœlenie przez organ stanowi¹cy
jednostki samorz¹du terytorialnego, w drodze uchwa³y, szczegó³owego sposobu
konsultowania z radami dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych
dzia³alnoœci statutowej tych organizacji.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 zd. 2 program wspó³pracy musi byæ uchwalony do dnia
30 listopada roku poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu. Wi¹¿e siê to
z procedur¹ przygotowania bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, a wiêc
koniecznoœci¹ ujêcia w nim œrodków na realizacjê form wspó³pracy, przede wszystkim w zakresie otwartych konkursów ofert. Do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy zarz¹d jednostki samorz¹du terytorialnego sporz¹dza i
przedk³ada projekt uchwa³y bud¿etowej (art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publi12
cznych ). Co prawda uchwa³ê bud¿etow¹ organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego podejmuje przed rozpoczêciem roku bud¿etowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie póŸniej ni¿ do dnia 31 stycznia
roku bud¿etowego (art. 239 ustawy o finansach publicznych), jednak¿e w ujêciu
modelowym organ wykonawczy posiada poparcie wiêkszoœci cz³onków organu
stanowi¹cego danej jednostki, co powinno wi¹zaæ siê z przyjêciem bud¿etu jedynie z niewielkimi poprawkami. Obecnie, w œwietle nowego brzmienia art. 5a ust. 4
pkt 8, nie ma istotnego znaczenia, czy w rocznym programie wska¿emy dok³adnie t¹ sam¹ wartoœæ, która znajdzie siê uchwalonym bud¿ecie jednostki. Podajemy bowiem wartoœæ prognozowan¹. St¹d te¿ zasadne wydaje siê uchwalenie
13
programu wczeœniej, nie czekaj¹c na koniec listopada .
Wskazaæ tak¿e nale¿y, i¿ program wieloletni powinien byæ uchwalony najpóŸniej do dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego pierwszy rok obowi¹zywania
programu. Wynika to wprost z art. 5a ust. 2.
Praktyka stosowania art. 5a pokazuje dwa odmienne stanowiska w zakresie
uchwalenia programu po 30 listopada. Wojewoda dolnoœl¹ski w rozstrzygniêciu
nadzorczym z dnia 27 stycznia 2011 r. uzna³, ¿e niewykonanie obowi¹zku uchwalenia programu w terminie do 30 listopada jest jednoznaczne z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje koniecznoœci¹ stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y
14
w ca³oœci z przyczyn proceduralnych . Podobne stanowisko zaj¹³ Wojewódzki
12
13
14

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.).
Szerzej zob. J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 41.
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 27 stycznia 2011 r. NK-N.4131.9.
2011.LF, LEX 786676; OwSS 2011, nr 2, s. 52.
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S¹d Administracyjny we Wroc³awiu w wyrokach z dnia 4 maja 2011 r. , 19 maja
2011 r.16 oraz 28 czerwca 2011 r.17 W ocenie S¹du uchybienie terminowi do podjêcia uchwa³y stanowi istotne naruszenie prawa, skutkuj¹ce niewa¿noœci¹, poniewa¿ uchwa³a stoi w wyraŸnej sprzecznoœci z jego treœci¹, a przepis zastrzegaj¹cy
termin nale¿y zaliczyæ do grupy przepisów œciœle reguluj¹cych procedurê podejmowania uchwa³ (vide wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 r., I S.A./Kr
1526/0918). Zdaniem S¹du uchybienie terminowi zastrze¿onemu w art.5a ust. 1 nie
mo¿e byæ uznane za nieistotne naruszenie prawa, poniewa¿ pojêcie to oznacza jedynie wady niemaj¹ce znaczenia dla oceny prawid³owoœci uchwa³y, np. b³êdne
powo³anie podstawy prawnej w sytuacji, kiedy istnieje podstawa prawna do jej
podjêcia, czy te¿ drobne wady niedotycz¹ce istoty regulowanego zagadnienia,
np. nieodpowiednie oznaczenie uchwa³y oraz oczywiste omy³ki pisarskie i rachunkowe. Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu w wyroku z dnia 28
czsrwca 2011 r. wprost odniós³ siê do charakteru terminu z art. 5a ust 1, wskazuj¹c,
i¿ jest to termin ustawowy, nieprzywracalny i obowi¹zkowy. Odmienna praktyka
zak³ada niepodejmowanie przez wojewodê czynnoœci nadzoru w odniesieniu do
programu wspó³pracy uchwalonego po dniu 30 listopada. Przyk³a- dem mo¿e byæ
program wspó³pracy na rok 2011 uchwalony przez Sejmik województwa lubelskiego w dniu 16 grudnia 2010 r.19, a wiêc kilkanaœcie dni po terminie wskazanym
w art. 5a ust. 1. W dotychczasowych publikacjach podkreœla³em, i¿ mo¿na znaleŸæ
argumenty na obronê obydwu stanowisk, jednak¿e bez w¹tpienia wydaje siê, ¿e
przytoczone wyroki s¹dów administracyjnych wp³yn¹ tak¿e na praktykê wojewodów20. W tym wzglêdzie nale¿y postulowaæ nowelizacjê art. 5a ust. 1, chocia¿by przez dodanie, ¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach program mo¿e
byæ uchwalony w terminie póŸniejszym lub wprowadzenie koncepcji wydania
tzw. zarz¹dzenia zastêpczego przez wojewodê, o czym by³a mowa powy¿ej.
Artyku³ 5a nie porusza kwestii publikacji programu wspó³pracy w wojewódzkim dzienniku urzêdowym. Zgodnie z ustaw¹ o og³aszaniu aktów normatywnych21 publikacji podlegaj¹ akty prawa miejscowego wydane przez organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego. Pojawia siê wiêc pytanie, czy program
wspó³pracy mo¿na uznaæ za akt prawa miejscowego. W rozstrzygniêciach
organów nadzoru podniesiono, i¿ program wspó³pracy wytycza ogólne zasady
i obszary wspó³pracy jednostki samorz¹du terytorialnego z podmiotami pro15
16
17
18
19
20
21

Wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 4 maja 2011 r., III SA/Wr 112/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 19 maja 2011 r., III SA/Wr 142/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 28 czerwca 2011 r., III SA/Wr 221/11, LEX nr 844628.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1526/09, LEX nr 600741, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
Uchwa³a nr III/29/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r., www.lubelskie.pl.
J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 45–16.
Ustawa z 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z pózn. zm.).
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wadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, jednak¿e nie zawiera regulacji normatywnych oraz nie dotyczy nieokreœlonego krêgu podmiotów, a tak¿e nie obejmuje norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, nadaj¹cych siê do
bezpoœredniego stosowania22. St¹d te¿ uznano, ¿e jest to „swoisty akt kierownictwa wewnêtrznego”, „akt o charakterze programowym”, nie zaœ akt prawa miejscowego. Tym samym nie bêdzie podlega³ publikacji w wojewódzkim dzienniku
23
urzêdowym . Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e brak obowi¹zku publikacji nie bêdzie
oznacza³ braku nadzoru ze strony wojewody. Wrêcz przeciwnie, bêd¹ tutaj mia³y
zastosowanie przepisy ustaw samorz¹dowych

Elementy sk³adowe programu
W ramach programu wspó³pracy wyró¿niæ mo¿na elementy obligatoryjne
i fakultatywne. Elementy obligatoryjne programu wspó³pracy okreœla art. 5a
ust. 4, wymieniaj¹c:
1. cel g³ówny i cele szczegó³owe programu;
2. zasady wspó³pracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy wspó³pracy;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokoœæ œrodków planowanych na realizacjê programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informacjê o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
Ponadto jednostka samorz¹du terytorialnego, w ramach programu wspó³pracy, mo¿e zawrzeæ dodatkowe postanowienia. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e brak
któregoœ z elementów obligatoryjnych ma istotny wp³yw na ocenê zgodnoœci
z prawem podjêtego aktu i w konsekwencji skutkuje niewa¿noœci¹ ca³ej uchwa³y,
co podkreœli³ wojewoda mazowiecki w rozstrzygniêciu nadzorczym z dnia 17 lu22

23

Szerzej zob.: rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2008 r.,
NK.II.DM.0911-190/08; rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Ma³opolskiego z 17 listopada 2004 r. –
PN II-0911-190-04, OwSS 2005, nr 1, poz. 17, LEX 135292. Podobnie: uzasadnienie rozstrzygniêcia
nadzorczego nr 34/10 Wojewody Kujawsko-pomorskiego z dnia 1 grudnia 2010 r., Dz. Urz. woj.
kujawsko-pomorskiego z 2010 r. nr 199, poz. 2728.
Tak: R. Skiba, Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla samorz¹dów, Warszawa 2004, s. 130; J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 49; K. Puchacz, Nowe zasady..., s. 63; uzasadnienie wyroku WSA we Wroc³awiu z dnia 4 czerwca 2009 r., III SA/Wr 147/09, LEX nr 517521,
www.orzecznictwo.nsa.gov.pl; rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2008 r., NK.II.DM.0911-190/08, LEX nr 492948.
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tego 2011 r. Wprowadzanie elementów fakultatywnych dotyczyæ mo¿e wy³¹cznie kwestii wspó³pracy, a nie mo¿e odnosiæ siê do nak³adania obowi¹zków na organizacje pozarz¹dowe. Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu
25
w wyroku z dnia 4 czerwca 2009 r. uzna³, w kontekœcie nak³adania obowi¹zków
na organizacje pozarz¹dowe w programie wspó³pracy, ¿e kwestie praw i obowi¹zków organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego reguluj¹ przepisy ustawy oraz umowa jako prawna mo¿liwoœæ powierzania realizacji zadañ publicznych. Zdaniem S¹du w tej sytuacji ich zamieszczenie
w ramach uchwa³y programowej nale¿y uznaæ za przekroczenie przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego kompetencji okreœlonej w art. 5 ust. 3, podjêcie bez
podstawy prawnej, a wiêc z ra¿¹cym naruszeniem prawa.
Z wymienionych powy¿ej elementów obligatoryjnych programu wspó³pracy
odniosê siê do jednego z ciekawszych, a mianowicie trybu powo³ywania i zasad
dzia³ania komisji. Analiza przyk³adowych programów wspó³pracy prowadzi do
26
wniosku, i¿ pozosta³e nie budz¹ znacz¹cych w¹tpliwoœci w praktyce .
Ustawodawca, chc¹c ograniczyæ dowolnoœæ w zakresie trybu powo³ywania
oraz zasad dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert z³o¿onych
w otwartych konkursach ofert, zobligowa³ jednostkê samorz¹du terytorialnego
do ich okreœlenia w ramach programu wspó³pracy. Ma to z pewnoœci¹ ujednoliciæ
system w obrêbie ca³ej jednostki, a ponadto zwalnia z obowi¹zku jej okreœlania
przy okazji og³aszania ka¿dego konkursu ofert.
W zakresie trybu powo³ywania komisji najistotniejsz¹ kwesti¹ wydaje siê
okreœlenie trybu powo³ywania przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
Wskazaæ tutaj mo¿na dwa warianty: przeprowadzenie otwartego naboru lub
wskazanie bez przeprowadzenia otwartego naboru. Nabór kandydatów wydaje
siê najlepszym sposobem wy³aniania przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
Mo¿e on byæ prowadzony pod k¹tem konkretnego konkursu, jednak najlepszym
rozwi¹zaniem wydaje siê przeprowadzenie naboru i wy³onienie grupy kilku/kilkunastu osób na dany rok kalendarzowy. Z tej szerokiej grupy wyznaczane s¹ nastêpnie m.in. dwie osoby do prac w komisji konkursowej w danym konkursie
27
ofert. W 2010 r. wprowadzono obowi¹zek uczestniczenia w pracach komisji
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, przy czym w pracach komisji nie
mog¹ braæ udzia³u osoby wskazane przez organizacje pozarz¹dowe, bior¹ce
udzia³ w konkursie, a ponadto do cz³onków komisji konkursowej bior¹cych
udzia³ w opiniowaniu ofert stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego, dotycz¹ce wy³¹czenia pracownika. Mia³o to wp³yn¹æ na zwiêkszenie
24
25
26
27

Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2011 r., LEX-I.4131.4.
2011.MZ, LEX nr 815742.
Wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 4 czerwca 2009 r., III SA/Wr 147/09, LEX nr 517521, www.orzecznictwo.nsa.gov.pl. Szerzej zob.: J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 53–54.
Szerzej na ten temat zob.: J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 54–60.
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).
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przejrzystoœci stosowanych procedur. Na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cych
przepisów mo¿liwoœæ powo³ania przedstawiciela organizacji pozarz¹dowych do
komisji konkursowej nie by³a wy³¹czona. By³a to jednak rzadka praktyka. Wprowadzenie obowi¹zkowego udzia³u przedstawiciela organizacji pozarz¹dowych
spowodowa³o nieoczekiwany problem praktyczny. W mniejszych jednostkach
samorz¹du terytorialnego zdarza³y siê sytuacje, ¿e bardzo trudno by³o znaleŸæ
przedstawiciela organizacji pozarz¹dowej, który nie bra³ udzia³u w konkursie.
Szczególnie, jeœli organizowano jeden konkurs dotycz¹cy wszystkich rodzajów
zadañ publicznych, które zamierza³a realizowaæ jednostka. Nowelizacja art. 15
28
ustawy, dokonana w 2011 r. , wprowadzi³a mo¿liwoœæ dzia³ania komisji konkursowej bez udzia³u osób wskazanych przez organizacje pozarz¹dowe w sytuacjach, gdy ¿adna organizacja nie wskaza³a osób do sk³adu komisji konkursowej.
Wskazane osoby nie wezm¹ udzia³u w pracach komisji konkursowej. Wszystkie
powo³ane w sk³ad komisji konkursowej osoby podlegaj¹ wy³¹czeniu.

Mo¿liwoœci uchwalania programu wieloletniego
Artyku³ 5a ust. 2 wprowadza mo¿liwoœæ uchwalenia wieloletniego programu
wspó³pracy. Odbywa siê to w sposób analogiczny jak uchwalenie programu rocznego. Wyk³adnia omawianych przepisów prowadzi tak¿e do wniosku, i¿ elementy sk³adowe programu wieloletniego powinny byæ zbie¿ne z elementami rocznego programu wspó³pracy, o których mowa w art. 5a ust 4. Powstaje jednak
pytanie, czy jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿ne uchwaliæ jednoczeœnie
roczny i wieloletni program wspó³pracy? W praktyce dostrzec mo¿na dwa rozbie¿ne pogl¹dy.
Pierwszy zak³ada uchwalenie programów rocznych i wieloletnich. Nowelizacja komentowanego przepisu dokonana w 2011 r. wyeliminowa³a najistotniejsze
ograniczenie w uchwalaniu programów wieloletnich przez rezygnacjê z okreœlania poziomu œrodków przeznaczonych na realizacjê programu. Obecnie art. 5a
ust. 4 pkt 8 mówi o œrodkach planowanych, które w zwi¹zku z sytuacj¹ bud¿etow¹ jednostki samorz¹du terytorialnego w danym roku mog¹ siê ró¿niæ od planowanej wysokoœci œrodków ujêtej w programie. W œwietle powy¿szego nale¿y
rozwa¿yæ celowoœæ uchwalania programu rocznego i wieloletniego obejmuj¹cego
ten sam okres. Ustawa co prawda nie wypowiada siê szczegó³owo w kwestii, jednak¿e – jak ju¿ wykaza³em w swojej publikacji – nie by³oby to rozwi¹zania celo29
we . Jako przyk³ad poda³em wówczas miasto Gdañsk, które w wieloletnim programie wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na lata 2011–2015 okreœli³o
w § 21, i¿ corocznie jest uchwalany program wspó³pracy na rok kolejny, który pre28
29

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1244).
J. Kosowski, Wspó³praca jednostek..., s. 40.
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cyzuje szczegó³owo cele i zakres wspó³pracy, priorytetowe zadania publiczne
oraz wysokoœæ œrodków przeznaczanych na ich realizacje na dany rok bud¿etowy. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e programy roczne nie mog¹ byæ sprzeczne z wieloletnim, co oznacza bardzo ma³¹ mo¿liwoœæ manewru w zakresie kszta³towania
programów rocznych.
Drugie stanowisko zak³ada uchwalanie programu rocznego lub wieloletniego, przy czym przyjêcie programu wieloletniego zwalnia z obowi¹zku uchwalania programów rocznych. W moim przekonaniu stanowisko to wydaje siê byæ
trafne. Poza argumentami przytoczonymi powy¿ej wskazaæ tak¿e nale¿y rozstrzygniêcie nadzorcze wojewody lubuskiego, który wskaza³, ¿e ustawodawca
pozostawi³ radzie mo¿liwoœæ wyboru – czy uchwaliæ roczny program wspó³pracy,
czy wieloletni, w zale¿noœci od specyfiki lokalnej, celów i potrzeb w zakresie
30
wspó³dzia³ania samorz¹du z tzw. trzecim sektorem .
Decyzji trafnoœci jednego z dwóch powy¿szych stanowisk nie u³atwia lektura
uzasadnienia do projektu ustawy, który zawiera³ wprowadzenie art. 5a. Poœwiêcono temu zaledwie jedno zdanie: „Wa¿nym uzupe³nieniem tego obowi¹zku
(uchwalania programów rocznych – przyp. autor) bêdzie mo¿liwoœæ tworzenia
31
wieloletnich programów wspó³pracy” . Nie znamy szerszej argumentacji, jednak
w powy¿szym zdaniu jest mowa o UZUPE£NIENIU obowi¹zku uchwalania programów rocznych, co mo¿e prowadziæ do wniosku, i¿ intencj¹ wyra¿on¹ w uzasadnieniu by³o uchwalanie zarówno programu rocznego, jak i wieloletniego obejmuj¹cego ten sam okres. Przyjêcie takiego stanowiska prowadzi do kolejnych
implikacji. Powstaje pytanie o konsekwencje w sytuacji, gdy jednostka samorz¹du terytorialnego przyjê³a wieloletni program wspó³pracy, a w terminie (lub
w ogólne) nie uchwali³a rocznego.
Chc¹c unikn¹æ prowadzenia kolejnych szczegó³owych analiz i wyk³adni komentowanego przepisu, nale¿a³oby postulowaæ zmianê art. 5a ust. 2 przez nadanie temu przepisowi kszta³tu zbli¿onego do art. 5b ust. 1, który odnosi siê do programów organów administracji rz¹dowej. Przepis ten stanowi, i¿ program mo¿e
zostaæ przyjêty na okres od roku do 5 lat, co eliminuje jakiekolwiek w¹tpliwoœci
w praktyce. Szersze odniesienie do tej regulacji znajduje siê poni¿ej – w komentarzu do art. 5b.

Tryb sporz¹dzania i publikacji sprawozdania z realizacji programu
Artyku³ 5a przewiduje tak¿e koniecznoœæ sporz¹dzenia sprawozdania z realizacji programu. Sporz¹dza je organ jednostki samorz¹du terytorialnego, który by³
30
31

Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2011 r., NK.I.4131.75.2011.AZIE,
LEX nr 1109128.
Uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1727 z 2009 r., s. 10, www.sejm.
gov.pl.
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odpowiedzialny za realizacjê programu, tj. organ wykonawczy (wójt/burmistrz/
prezydent, zarz¹d powiatu, zarz¹d województwa). Ustawa wprowadza ponadto
termin przed³o¿enia sprawozdania organowi stanowi¹cemu (do 30 kwietnia)
oraz obligatoryjne miejsce publikacji – Biuletyn Informacji Publicznej. Artyku³ 5a
ust. 3 nie wprowadza katalogu elementów sk³adowych takiego sprawozdania.
Nie oznacza to jednak dowolnoœci. Artyku³ 5a ust. 4 w ramach elementów sk³adowych programu wspó³pracy wyró¿nia sposób oceny realizacji programu. Oznacza to, ¿e wed³ug kryteriów i mierników okreœlonych w programie wspó³pracy
organ wykonawczy musi sporz¹dziæ sprawozdanie.
Art. 5b. 1. Organ administracji rz¹dowej mo¿e, w drodze zarz¹dzenia,
przyj¹æ, po konsultacjach z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat.
2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje siê odpowiednio.
3. Organ administracji rz¹dowej nie póŸniej ni¿ do dnia 30 kwietnia ka¿dego
roku og³asza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu wspó³pracy za rok poprzedni.
Komentowany przepis odnosi siê do uchwalenia programu wspó³pracy przez
organ administracji rz¹dowej. Z uwagi na uwarunkowania formalnoprawne bêdzie siê to odbywa³o w formie zarz¹dzenia, nie zaœ uchwa³y. Ustawa umo¿liwia
uchwalanie programów rocznych, jak i wieloletnich, przy czym, w odró¿nieniu
od art. 5a, organ administracji rz¹dowej mo¿e przyj¹æ co najwy¿ej program piêcioletni. W przeciwieñstwie do art. 5a komentowany przepis jest skonstruowany
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci w praktyce. Nie ma bowiem mowy w odrêbnych przepisach o programie rocznym i wieloletnim, natomiast art. 5b ust. 1 przewiduje wprost mo¿liwoœæ uchwalenia programu, okreœlaj¹c mo¿liwy czas jego
obowi¹zywania (od 1 do 5 lat).
Z uwagi na fakt, i¿ w zakresie terminu uchwalania programu oraz jego elementów sk³adowych art. 5b odsy³a do regulacji zawartych w art. 5a, powy¿sze
analizy pozostaj¹ aktualne tak¿e w odniesieniu do programów wspó³pracy przyjêtych przez organy administracji rz¹dowej.
Sprawozdanie z realizacji programu bêdzie tak¿e sporz¹dzane do 30 kwietnia
ka¿dego roku i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak¿e
w przypadku organów administracji rz¹dowej nie ma dodatkowego obowi¹zku
przed³o¿enia sprawozdania innemu organowi, jak w przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego, kiedy to organ wykonawczy przedk³ada sprawozdanie
organowi stanowi¹cemu.
Art. 5c. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, po zasiêgniêciu opinii Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, zwanej dalej „Rad¹”,
mo¿e opracowaæ resortowe oraz rz¹dowe programy wspierania rozwoju organi-
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zacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspieraæ te programy, w szczególnoœci w trybie, o którym mowa w art. 11.
Przepis art. 5c przewiduje mo¿liwoœæ opracowania programów wspierania
organizacji pozarz¹dowych. Programy mog¹ mieæ charakter resortowy lub
rz¹dowy, jedynym zaœ podmiotem, który mo¿e je opracowaæ, jest minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego. W tym wzglêdzie powstaje pytanie
o programy resortowe. Nie jest bowiem jednoznaczne, czy minister w³aœciwy do
spraw zabezpieczenia spo³ecznego opracowuje program resortowy dla swojego
ministerstwa, czy tak¿e dla innych resortów. W¹tpliwoœci w tym zakresie budzi
u¿ycie s³owa „resortowe”, a wiêc liczby mnogiej, nie zaœ „resortowy”. Nie zosta³o
to tak¿e wyjaœnione na etapie prac legislacyjnych w ramach nowelizacji ustawy
32
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie . Przyjêcie stanowiska, ¿e
minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego opracowuje programy
resortowe dla innych ministerstw, napotyka jednak przeszkody natury prawnej,
dotycz¹ce przede wszystkim formy owej decyzji i umocowania tego¿ ministra do
jej podjêcia w odniesieniu do innych resortów.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ opracowywanie tych¿e programów ma charakter
fakultatywny, podobnie jak programy wspó³pracy organów administracji rz¹dowej z organizacjami pozarz¹dowymi.
Programy wspierania organizacji pozarz¹dowych, o których mowa w art. 5c,
s¹ wiêc innym dokumentem ni¿ programy wspó³pracy. Ustawa nie precyzuje tak¿e elementów sk³adowych owych programów wspierania. Z pewnoœci¹ nie mo¿e
to dublowaæ rozwi¹zañ przyjêtych w programie wspó³pracy. Analiza art. 5c prowadzi jednak do wniosku, i¿ trudno znaleŸæ formy wspó³pracy, w szczególnoœci
finansowej, które nie mog³yby byæ uregulowane w programie wspó³pracy.
Komentowany przepis in fine odsy³a do wspierania finansowego w trybie art. 11
ustawy, a wiêc w trybie otwartych konkursów ofert. W tym miejscu pojawia siê
zasadnicza w¹tpliwoœæ, gdy¿ wprowadzanie takiej mo¿liwoœci dla planów resortowych wydaje siê zbêdne. Analogicznie wygl¹da sytuacja z programami rz¹dowymi, gdy¿ plan rz¹dowy musi odnosiæ siê do sfery merytorycznej dzia³ania poszczególnych resortów. Wykonanie tych¿e form i tak bêdzie spoczywa³o na
resorcie merytorycznym.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, komentowany przepis nale¿y uznaæ za b³êdnie
skonstruowany, a co za tym idzie, wymagaj¹cy nowelizacji lub uchylenia. Nie jest
bowiem znana intencja ustawodawcy w zakresie tworzenia kolejnych rodzajów
programów. Nic nie stoi na przeszkodzie w opracowywaniu programu wspierania rozwoju organizacji pozarz¹dowych (niemaj¹cego podstawy prawnej rangi
ustawowej), a nastêpnie og³aszanie otwartych konkursów ofert, korzystaj¹c
z dotychczasowych, istniej¹cych, mechanizmów, tj. programów wspó³pracy.
Brak pomys³u na praktyczne wykorzystanie art. 5c widaæ tak¿e w odpowiedzi na
32

Druk sejmowy nr 3902 z 2011 r., www.sejm.gov.pl.
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interpelacjê nr 4747 pos³a Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie rz¹dowych
33
programów wspierania rozwoju organizacji pozarz¹dowych . W po³owie 2012 r.
Jaros³aw Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej –
wskaza³ na zbyt krótki czas (10 miesiêcy do uchwalenia ustawy! – przyp. autora)
oraz fakt, i¿ rozwi¹zanie z art. 5c jest brane pod uwagê wœród kilku planowanych
wariantów przyjêcia, np. Programu FIO na lata 2014–2020.

33
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Komentarz do art. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Artyku³ 5a 1. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób okreœlony w art. 5 ust. 5, roczny program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program wspó³pracy jest uchwalany do
dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu.
2. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e uchwaliæ,
w sposób okreœlony w ust. 1, wieloletni program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
3. Organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego, nie póŸniej ni¿ do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku, jest obowi¹zany przed³o¿yæ organowi stanowi¹cemu jednostki samorz¹du terytorialnego oraz opublikowaæ w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu wspó³pracy
za rok poprzedni.
4. Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególnoœci:
1) cel g³ówny i cele szczegó³owe programu;
2) zasady wspó³pracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy wspó³pracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokoœæ œrodków planowanych na realizacjê programu;
*

Dr Katarzyna WlaŸlak – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki
Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego.
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9) sposób oceny realizacji programu;
10) informacjê o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
1. Przepis art. 5a ust. 1 u.dz.p.p.w. okreœla kompetencjê do tworzenia przez
jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
u.dz.p.p.w. Program ten jest przyjmowany obligatoryjnie na okres jednego roku,
w drodze uchwa³y odpowiednio: rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa. Nie jest mo¿liwe przekazanie kompetencji do uchwalenia programu organowi wykonawczemu2. Procedura uchwa³odawcza w zakresie przyjêcia rocznego
programu wspó³pracy bêdzie obejmowaæ: przygotowanie projektu programu
przez organ wykonawczy danej jednostki samorz¹du terytorialnego; konsultowanie projektu z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w.; przed³o¿enie projektu organowi stanowi¹cemu;
3
przyjêcie programu wspó³pracy przez organ stanowi¹cy .
Komentowany przepis zawiera wprost sformu³owany obowi¹zek podjêcia
uchwa³y w sprawie rocznego programu wspó³pracy. Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê, ¿e niektóre jednostki samorz¹du terytorialnego tworzy³y programy
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych,
przy braku istniej¹cej wówczas wyraŸnej podstawy prawnej do uchwalania tych
4
aktów. Pierwszy taki program podjê³a Rada Miasta Gdyni w 1995 r. Z kolei
w 2004 r. – ju¿ po wprowadzeniu ustawowego obowi¹zku uchwalania rocznych
programów wspó³pracy – program uchwali³a niewiele ponad po³owa gmin i powiatów w Polsce. Realizacja przepisów u.dz.p.p.w. w tym zakresie nast¹pi³a w zasadzie dopiero w 2006 r., kiedy to pod koniec czerwca programy wspó³pracy na
5
2006 r. przyjê³o ju¿ 78% gmin oraz 90% powiatów .
2. Program dotyczy wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 u.dz.p.p.w. oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w, które powszechnie s¹ traktowane jako „zrównane z organizacjami pozarz¹dowymi”. Kluczow¹
2

3
4

5

Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 20 lutego 2007 r., NK.II.0911-2/83/07,
OwSS 2007, nr 4, poz. 97, LEX nr 306921; rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Œwiêtokrzyskiego
z dnia 4 maja 2009 r., NK.I-0911/77/09, LEX nr 585548.
J. Kosowski, Wspó³praca jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi, Warszawa
2012, s. 48.
Zob. Z. Wejcman, Roczne i wieloletnie programy wspó³pracy – metodologia ich tworzenia i implementacji,
[w:] T. Mordel (red.), Nowy model œwiadczenia us³ug publicznych – wspó³praca administracji publicznej
z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, £ódŸ 2005, s. 36; M. Guæ, Program wspó³pracy
samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi jako wyznacznik polityki w³adz lokalnych, [w:] T. Mordel (red.),
Nowy model œwiadczenia…, s. 42.
E. Kulesza, U. Krojec, Formy i zakres wspó³pracy w³adz samorz¹dowych z organizacjami pozarz¹dowymi
(na przyk³adzie Sopotu), „Samorz¹d Terytorialny” 2008, nr 3, s. 26.
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kategoriê podmiotów, z punktu widzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, stanowi¹ organizacje pozarz¹dowe: g³ównie fundacje, stowarzyszenia, organizacje
6
charytatywne, grupy samopomocowe i inne . Niemniej w za³o¿eniu ustawodawcy podmiotowy zakres planowanej wspó³pracy jest szeroki. Nie bez znaczenia pozostaje, ¿e przepisy art. 5a-5c u.dz.p.p.w. dotycz¹ce programów wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
u.dz.p.p.w. nie odró¿niaj¹ organizacji pozarz¹dowych bêd¹cych organizacjami
po¿ytku publicznego od organizacji, które takiego statusu nie mog¹ uzyskaæ. Programy wspó³pracy maj¹ zatem odnosiæ siê do wspó³pracy z szeroko rozumianymi
organizacjami pozarz¹dowymi, niezale¿nie od tego, czy naby³y one status organizacji po¿ytku publicznego.
3. Obligatoryjny charakter ustawodawca nadaje konsultacjom z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w.
przeprowadzanym przed uchwaleniem rocznego programu wspó³pracy. W kwestii sposobu konsultacji przepis art. 5a ust. 1 u.dz.p.p.w. odsy³a do art. 5 ust. 5
u.dz.p.p.w., zgodnie z którym organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego okreœla, w drodze uchwa³y, szczegó³owy sposób konsultowania z radami
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w. projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych organizacji. Mimo ustawowego braku wyraŸnego wskazania prawnej natury tej uchwa³y jej charakter
wydaje siê oczywisty. Uchwa³a okreœlaj¹ca zasady konsultacji spe³nia konsty7
tucyjne i ustawowe warunki do traktowania jej jako aktu prawa miejscowego .
Omawiana uchwa³a podejmowana jest w ramach upowa¿nienia ustawowego.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest aktem o charakterze generalno-abstrakcyjnym,
kszta³tuj¹cym sytuacjê bli¿ej nieokreœlonej liczby adresatów i mog¹cym mieæ zastosowanie w nieograniczonej iloœci przypadków w przysz³oœci. Zwróciæ trzeba
uwagê, ¿e akt ten okreœla sposób konsultacji aktów prawa miejscowego z wszelkimi organizacjami spe³niaj¹cymi kryteria wskazane w u.dz.p.p.w., w jego treœci zaœ
okreœla siê m.in. podmioty, z którymi dokonywane maj¹ byæ konsultacje, formê
tych konsultacji, ich tryb i termin, a wreszcie uprawnienia uczestników spotkania
do sk³adania uwag.
4. Roczny program wspó³pracy ma byæ uchwalony do dnia 30 listopada roku
poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu (art. 5a ust. 1 zdanie drugie
u.dz.p.p.w.). Powstaje pytanie o charakter tego terminu, który z kolei ma znacze6
7

J. Blicharz, Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spó³dzielniach socjalnych.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 23–24.
Zob. wyrok NSA z dnia 11 paŸdziernika 2011 r., II OSK 1497/11, Lex nr 1070343; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 paŸdziernika 2010 r., II SA/Ol 665/10, Lex nr 754026; wyrok WSA we Wroc³awiu
z dnia 17 marca 2011 r., III SA/Wr 15/11, Lex nr 963265; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 kwietnia
2011 r., IV SA/Po 150/11; wyrok WSA w Opolu z dnia 2 czerwca 2011 r., II SA/Op 151/11 – dostêpne
na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl; rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
z dnia 17 lutego 2011 r., LEX-I.4131.4.2011.MZ, Lex nr 815742.
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nie dla ustalenia wp³ywu jego ewentualnego naruszenia na wa¿noœæ uchwa³y.
Gdyby przyj¹æ, ¿e termin na uchwalenie programu jest zawity, jego uchybienie
stanowi³oby istotne naruszenie prawa daj¹ce podstawê do stwierdzenia niewa¿noœci ca³ego programu. Podjêta po terminie 30 listopada uchwa³a pozostawa³aby
wówczas w wyraŸnej sprzecznoœci z treœci¹ art. 5a ust. 1 u.dz.p.p.w., który nale¿a³oby zaliczyæ do grupy przepisów œciœle reguluj¹cych procedurê podejmowania
8
uchwa³ .
Jednostki samorz¹du terytorialnego mog³yby jednak traktowaæ zawity charakter terminu jako swoiste zwolnienie z obowi¹zku podjêcia wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Jeœli bowiem program, uchwalony po up³ywie ustawowego terminu, oka¿e siê niewa¿ny w ca³oœci, to w danym roku w ogóle nie
bêdzie programu wyznaczaj¹cego zasady i formy wspó³pracy. Nieuchwalenie
programu mog¹ce w konsekwencji prowadziæ do zaniechania wspó³pracy samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi niew¹tpliwie pozostaje
w sprzecznoœci z intencjami ustawodawcy, który nadaje tej wspó³pracy ogromne
znaczenie. Przejawem tego jest m.in. wprowadzenie obowi¹zku uchwalania rocznego programu dla jednostek samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli.
Skutki zawicie rozumianego charakteru terminu negatywnie wp³ynê³yby nie tylko na status organu stanowi¹cego, który definitywnie utraci³by kompetencjê do
uchwalenia programu na kolejny rok, ale tak¿e na status i uprawnienia organiza9
cji pozarz¹dowych . Nale¿y zatem – stosuj¹c wyk³adniê celowoœciow¹ przepisu
art. 5a ust. 1 u.dz.p.p.w. – stwierdziæ, ¿e termin na uchwalenie rocznego programu wspó³pracy jest jedynie instrukcyjny, a jego uchybienie, choæ jest naruszeniem prawa, to nie powinno skutkowaæ niewa¿noœci¹ programu.
Konsekwencj¹ przyjêcia terminu na uchwalenie rocznego programu
wspó³pracy za instrukcyjny jest uznanie, ¿e równie¿ taki charakter bêdzie mieæ termin, o którym mowa w art. 5a ust. 3 u.dz.p.p.w. Przepisem tym wprowadzono
dla organu wykonawczego jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zek
przed³o¿enia organowi stanowi¹cemu – nie póŸniej ni¿ do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku – sprawozdania z realizacji programu wspó³pracy za rok poprzedni,
a tak¿e jego opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania z wykonania programu jest œciœle zwi¹zany z obowi¹zkiem
podjêcia uchwa³y w sprawie programu. Skoro termin okreœlony w art. 5a ust. 1
u.dz.p.p.w. nie ma charakteru zawitego, to takiego nie bêdzie mia³ tak¿e termin
wskazany w art. 5a ust. 3 tej ustawy.
8

9

Tak WSA we Wroc³awiu w wyrokach: z dnia 4 maja 2011 r., III SA/Wr 112/11, z dnia 19 maja 2011 r.,
III SA/Wr 142/11, z dnia 20 maja 2011 r., III SA/Wr 133/11, z dnia 25 maja 2011 r., III SA/Wr 127/11,
z dnia 7 czerwca 2011 r., III SA/Wr 200/11, z dnia 28 czerwca 2011 r., III SA/Wr 221/11, z dnia 29 czerwca
2011 r., III SA/Wr 153/11, z dnia 6 lipca 2011 r., III SA/Wr 176/11, z dnia 6 lipca 2011 r., III SA/Wr
228/11, z dnia 14 lipca 2011 r., III SA/Wr 162/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2011 r., II OSK 1824/11, LEX nr 1103446; wyrok NSA z dnia 24 listopada 2011 r., II OSK 2107/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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5. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego ma mo¿liwoœæ
uchwalenia wieloletniego programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w. Mo¿liwoœæ tê uznaje siê za pozytywn¹ zmianê u.dz.p.p.w. – wprowadzon¹ nowelizacj¹ z 2010 r. –
w szczególnoœci w kontekœcie, wynikaj¹cego z nowelizacji ustawy o finansach
10
11
publicznych , obowi¹zku sporz¹dzania wieloletniej prognozy finansowej . Sposób uchwalania tego programu jest analogiczny jak w przypadku programu rocznego. Zwróciæ trzeba jednak uwagê na brak obowi¹zku przyjmowania wieloletnich programów wspó³pracy. Program wieloletni jest kolejn¹, przewidywan¹
w u.dz.p.p.w., prawn¹ form¹ wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego
z organizacjami pozarz¹dowymi. Akt ten uchwalany jest jedynie fakultatywnie
i nie mo¿e zastêpowaæ rocznego programu wspó³pracy.
Trudno by³oby podzieliæ pogl¹d o mo¿liwoœci uchwalenia programu wielolet12
niego bez jednoczesnego stanowienia programu rocznego . Wyk³adnia art. 5a
u.dz.p.p.w. prowadzi do wniosku, ¿e istnieje obecnie ustawowy obowi¹zek
kszta³towania rocznego programu wspó³pracy z mo¿liwoœci¹ jedynie podjêcia
programu wieloletniego. Program roczny nie stanowi powtórzenia postanowieñ
z programu wieloletniego. Pierwszy z nich cechuje siê du¿o wiêksz¹ konkretnoœci¹ i szczegó³owoœci¹ od programu wieloletniego, którego z kolei istota sprowadzaæ siê bêdzie do ogólnie zakreœlonego planu wspó³pracy w d³u¿szej perspektywie czasowej. O ile istnieje potrzeba powi¹zania programu rocznego z bud¿etem
jednostki samorz¹du terytorialnego, to w przypadku programu wieloletniego
mo¿na jedynie mówiæ o zwi¹zku z wieloletni¹ prognoz¹ finansow¹, która jest
zreszt¹ kolejnym nieskonkretyzowanym aktem planowania.
6. Uchwa³a w sprawie programu wspó³pracy powinna, wyczerpuj¹c zakres
upowa¿nienia ustawowego, zawieraæ wszystkie elementy wskazane w art. 5a ust.
4 pkt 1–11. Przepis ten pozostawia jednak otwarty katalog w zakresie treœci programu wspó³pracy, o czym œwiadczy u¿yte przez ustawodawcê sformu³owanie
„w szczególnoœci”. Oprócz spraw traktowanych obligatoryjnie programy
wspó³pracy mog¹ uwzglêdniaæ inne, niezawarte expressis verbis w ustawie elementy wynikaj¹ce z oczekiwañ partnerów. W literaturze przedmiotu przyk³adowo zalicza siê do nich: s³owniczek definiuj¹cy pojêcia u¿ywane w uchwale oraz
szczegó³owe zasady/sposoby realizacji poszczególnych form wspó³pracy, a prze13
de wszystkim konkursów ofert . Niektóre programy wspó³pracy zawieraj¹ tak¿e
swoiste wprowadzenia, informacje dotycz¹ce podstaw prawnych programu czy
postanowienia koñcowe, w których okreœla siê m.in. kwestie ewentualnych
zmian programu oraz sk³adania i publikowania sprawozdania z jego realizacji.
10
11
12
13

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
P. Jaœkiewicz, A. Olejniczak, Po¿ytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych przepisów, Warszawa 2010, s. 69.
Tak J. Kosowski, Wspó³praca jednostek...., s. 38–40.
Ibidem, s. 60.
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Zwróciæ trzeba uwagê, ¿e ustawodawca pozostawia swobodê ju¿ w doborze samych form wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Formy te nie stanowi¹
¿adnego zamkniêtego katalogu (zob. art. 5 ust. 2 u.dz.p.p.w.). W programach
wspó³pracy mog¹ byæ uwzglêdnione tak¿e formy, do których nie odnosi siê
wprost ustawa, w tym maj¹ce charakter wspó³pracy pozafinansowej. Treœæ poszczególnych programów – rocznych i wieloletnich – generalnie powinna wynikaæ ze specyfiki lokalnych i regionalnych problemów oraz priorytetów zarówno
w³adz samorz¹dowych, jak i organizacji pozarz¹dowych.
W myœl art. 5a ust. 4 pkt 6 u.dz.p.p.w. w programie wspó³pracy ma byæ okreœlony okres realizacji programu. Z samej nazwy rocznego programu wynika, ¿e
jego wykonanie obejmuje horyzont jednego roku. Przepis art. 5a ust. 2 nie precyzuje z kolei ram czasowych realizowania programu wieloletniego. W praktyce
programy takie uchwalane s¹ na ró¿ne okresy obowi¹zywania: najczêœciej 2, 3, 4,
lub 5 lat. Brak wprost okreœlonego terminu ma s³u¿yæ swobodnemu planowaniu
d³u¿szej wspó³pracy, w zale¿noœci od odpowiednio lokalnych i regionalnych potrzeb, a tak¿e kadencji organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Czasowe
ramy programów wieloletnich mo¿e jednak ograniczaæ niedobór œrodków finansowych potrzebnych do ich wykonania. Powszechnie wystêpuj¹cego problemu
braku œrodków finansowych samorz¹du terytorialnego nie rozwi¹¿e obowi¹zek
sporz¹dzenia wieloletniej prognozy finansowej. Trudnoœci wi¹zaæ siê wiêc mog¹
z kolejnym elementem programu dotycz¹cym okreœlenia wysokoœci œrodków planowanych na jego realizacjê. Bud¿et gminy, powiatu i województwa samorz¹dowego ustalany jest na okres jednego roku, nie mo¿e zatem stanowiæ gwarancji realizacji postanowieñ programów w kolejnych latach. Wskazana w programie
wysokoœæ œrodków jest wartoœci¹ prognozowan¹ i mo¿e ulec zmianie w zale¿no14
œci od sytuacji makroekonomicznej danej jednostki . Poza tym w okresie wykonywania programu mog¹ ujawniæ siê np. jakieœ nowe problemy spo³eczne, co
spowoduje koniecznoœæ aktualizacji programu i przeprowadzenia ca³ej procedu15
ry z tym zwi¹zanej .
W¹tpliwoœci mo¿e ponadto budziæ element programu dotycz¹cy okreœlania
trybu powo³ywania i zasad dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert (art. 5a ust. 4 pkt 11). Zgodnie z przepisem art. 15
ust. 2d u.dz.p.p.w. w sk³ad tych komisji nie mog¹ wchodziæ organizacje bior¹ce
udzia³ w konkursie. Jednak¿e w ma³ych jednostkach, gdzie funkcjonuje niewiele
organizacji pozarz¹dowych, wszystkie z nich mog¹ z³o¿yæ swoje oferty w danym
konkursie i wtedy powo³anie komisji w wymaganym ustawowo sk³adzie oka¿e
16
siê powa¿nym problemem .
7. Okreœlone w art. 5a ust. 4 elementy programu wspó³pracy, jak i inne postanowienia dotycz¹ce tego aktu nie wskazuj¹ na powszechnoœæ jego obowi¹zywa14
15
16

Ibidem, s. 39.
P. Jaœkiewicz, A. Olejniczak, Po¿ytek publiczny..., s. 69.
Ibidem.
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nia. Niezale¿nie od poœredniego wp³ywu na sferê zewnêtrzn¹ administracji programy wspó³pracy nale¿¹ do aktów prawa wewnêtrznego okreœlaj¹cych politykê
wspó³dzia³ania, jak¹ maj¹ prowadziæ organy wykonawcze jednostek samorz¹du
terytorialnego. Œwiadczyæ mo¿e o tym równie¿ brak ustawowego obowi¹zku
publikowania programów w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, a wreszcie
cecha zmiennoœci tych aktów. Znamienne jest, ¿e uchwa³a w sprawie programu
zawiera jedynie normy zadaniowe, a nie normy o charakterze kompetencyj17
nym . Organy samorz¹dowe, maj¹c ustawowy obowi¹zek wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
u.dz.p.p.w., nie s¹ jednak upowa¿nione do nak³adania w treœci programów ¿adnych obowi¹zków na organizacje wspó³pracuj¹ce. Z kolei organizacjom tym
przys³uguje – w przypadku nieuchwalenia programu rocznego – uprawnienie do
zaskar¿enia braku programu do s¹du administracyjnego (na podstawie odpowie18
dnio art. 101a ustawy o samorz¹dzie gminnym , art. 88 ustawy o samorz¹dzie po19
20
wiatowym oraz art. 91 ustawy o samorz¹dzie województwa ). Wewnêtrzny
charakter programu nie wy³¹cza zatem mo¿liwoœci zaskar¿enia do s¹du administracyjnego. Uprawnienie do z³o¿enia skargi nie dotyczy natomiast wieloletnich
programów wspó³pracy – ze wzglêdu na fakultatywnoœæ ich przyjmowania.
Artyku³ 5b 1. Organ administracji rz¹dowej mo¿e, w drodze zarz¹dzenia,
przyj¹æ, po konsultacjach z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat.
2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje siê odpowiednio.
3. Organ administracji rz¹dowej nie póŸniej ni¿ do dnia 30 kwietnia ka¿dego
roku og³asza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu wspó³pracy za rok poprzedni.
1. Dla organu administracji rz¹dowej przepis art. 5b ust. 1 u.dz.p.p.w. formu³uje jedynie mo¿liwoœæ kszta³towania programu wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w. Podjêcie programu wymaga uprzednio konsultacji przeprowadzonych z tymi podmiotami. Program organu administracji rz¹dowej przybiera formê zarz¹dzenia,
a jego horyzont czasowy ustalony zosta³ na okres od roku do 5 lat. Pozostawia siê
wobec tego organowi opracowuj¹cemu program pewn¹ swobodê w odniesieniu
do czasu obowi¹zywania programu rz¹dowego. W kwestii terminu na podjêcie
17
18
19
20

Wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 4 czerwca 2009 r., III SA/Wr 147/09, LEX nr 517521; wyrok WSA
we Wroc³awiu z dnia 7 lipca 2011 r., III SA/Wr 243/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1590 ze zm.).
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programu ustawodawca odsy³a do art. 5a ust. 1 zdanie 2, zgodnie z którym roczny
program wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego jest uchwalany do dnia
30 listopada roku poprzedzaj¹cego okres obowi¹zywania programu. Sprawozdanie z realizacji rz¹dowego programu wspó³pracy za rok poprzedni wymaga, celem zapewnienia szerokiego dostêpu, og³oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie póŸniej ni¿ do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku.
2. Programy wspó³pracy, o których mowa w art. 5b u.dz.p.p.w. nie maj¹ charakteru aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Art. 5b ust. 1 wprost stanowi,
¿e program organu administracji rz¹dowej mo¿e byæ przyjêty w drodze zarz¹dzenia, a wiêc formy w³aœciwej dla aktów prawa wewnêtrznego. W sprawie treœci
rz¹dowego programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w. przepis art. 5b ust. 2 odsy³a do art.
5a ust. 4 zawieraj¹cego otwarty katalog elementów rocznych i wieloletnich programów samorz¹dowych. Elementy te, jak ju¿ by³a mowa wy¿ej, nie wskazuj¹ na
powszechnoœæ obowi¹zywania programów wspó³pracy. Ponadto programy organów administracji rz¹dowej, podobnie jak jest w przypadku programów jednostek samorz¹du terytorialnego, ulegaj¹ dezaktualizacji (minimalnie po roku,
a maksymalnie po okresie 5 lat).
Art. 5c Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, po zasiêgniêciu opinii Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, zwanej dalej „Rad¹”,
mo¿e opracowaæ resortowe oraz rz¹dowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspieraæ te programy, w szczególnoœci w trybie, o którym mowa w art. 11.
1. Komentowany przepis przewiduje finansowe wsparcie przez ministra
w³aœciwego ds. zabezpieczenia spo³ecznego resortowych oraz rz¹dowych programów wspierania rozwoju organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p.w. Przyjêcie tych programów ma byæ poprzedzone
zasiêgniêciem opinii Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, przy czym samo
opracowanie tych aktów stanowi tylko mo¿liwoœæ, a co za tym idzie – ich finansowe wsparcie nie ma charakteru obligatoryjnego.
2. W sprawie trybu wspierania programów resortowych oraz rz¹dowych
ustawodawca odsy³a do art. 11 u.dz.p.p.w. Wspieranie mia³oby zatem nast¹piæ po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, mo¿e tak¿e odbywaæ siê na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów miêdzynarodowych, je¿eli na realizacjê okreœlonego zadania publicznego bêd¹ przekazywane niepodlegaj¹ce zwrotowi œrodki ze Ÿróde³ zagranicznych.
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Sprawozdania z konferencji
Conference Reports

Micha³ Mi³osz*

Udzia³ podmiotów spoza administracji publicznej
w realizacji zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego
(Gdañsk, 24 X 2012)

W dniu 24 paŸdziernika 2012 r. odby³a siê w Gdañsku konferencja naukowa
pt. „Udzia³ podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego”. Konferencja by³a po³¹czona z uroczystoœci¹ Jubileuszu
70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Uniwersytetu
Gdañskiego Eugeniusza Bojanowskiego. Konferencja zosta³y zorganizowane
przez Katedrê Prawa Administracyjnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego. Patronat nad Konferencj¹ obj¹³ prof. dr hab. Jakub Stelina,
Dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji UG.
Podczas Konferencji prelegenci omawiali wybrane zagadnienia prawne
zwi¹zane z realizowaniem zadañ publicznych przez jednostki samorz¹du terytorialnego przy udziale podmiotów spoza administracji publicznej. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na podstawy prawne zlecania zadañ samorz¹dowych podmiotom trzecim.
Konferencja z³o¿ona by³a z dwóch czêœci – sesji plenarnej oraz sesji eksperckiej. W pierwszej, plenarnej sesji konferencji okolicznoœciowe przemówienia
wyg³osili Dziekan WPiA UG profesor Jakub Stelina, dr Witold Miku³owski i Profesor Eugeniusz Bojanowski oraz Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
prof. UG, dr hab. Tomasz B¹kowski, który wrêczy³ dostojnemu Jubilatowi Ksiêgê
Jubileuszow¹. Nastêpnie zosta³y wyg³oszone dwa referaty nawi¹zuj¹ce do tematu przewodniego konferencji. Pierwszy referat plenarny, wyg³oszony przez dra
Micha³a Mi³osza z Katedry Prawa Administracyjnego WPiA, traktowa³ o zlecaniu
wykonywania zadañ publicznych przez gminy i powiaty podmiotom trzecim.
Kolejny referat zosta³ przedstawiony przez dr Annê Rytel-Warzocha z Katedry
Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych WPiA UG, której wyst¹pienie
dotyczy³o bud¿etu obywatelskiego jako nowej forma spo³ecznej partycypacji.
*

Dr Micha³ Mi³osz – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
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W sesji eksperckiej konferencji zosta³o wyg³oszone ³¹cznie szeœæ referatów
przez pracowników naukowych Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdañskiego, tê czêœæ konferencji otworzy³ prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz, który moderowa³ ca³¹ sesjê oraz dyskusjê, która odby³a siê na jej zakoñczenie. Pierwszy referat sesji eksperckiej, wyg³oszony przez mgra Marcina Brzeskiego z Katedry Prawa Administracyjnego, dotyczy³ problemu regulacji ustawowej
obywatelskiej inicjatywy uchwa³odawczej w samorz¹dzie terytorialnym. Nastêpnie dr Dominika Tykwiñska-Rutkowska omówi³a problematykê wykonywania
zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego w sferze ochrony zdrowia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Dr hab. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Pañstwa i Prawa przedstawi³ zebranym referat pt. „Ochrona zabytków poza administracj¹ publiczn¹ - marzenie czy realna szansa?”, natomiast Dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Œrodowiska zwróci³ uwagê
na rolê spo³eczeñstwa obywatelskiego w ochronie œrodowiska. Mgr Jakub Szmit z
Katedry Prawa Pracy poœwiêci³ swoje wyst¹pienie udzia³owi zwi¹zków zawodowych w sprawowaniu wybranych zadañ samorz¹du terytorialnego przez pryzmat zwi¹zku NSZZ „Solidarnoœæ. Ostatni referat, zaprezentowany przez mgra
Adama Bochentyn, dotyczy³ udzia³u podmiotów spoza administracji w wykonywaniu zadañ oœwiatowych jednostek samorz¹du terytorialnego. Sesja ekspercka
konferencji zakoñczy³a siê dyskusj¹ i wymianê pogl¹dów na tematy przedstawione w wyst¹pieniach konferencyjnych. Zamykaj¹c konferencjê prof. Mariusz Bogusz podziêkowa³ wszystkim referentom oraz goœciom za aktywny udzia³ oraz atmosferê naukowej debaty oraz wskaza³ na koniecznoœæ dalszych prac i badañ
dotycz¹cych zagadnieñ poruszanych podczas Konferencji.
Konferencja sta³a siê cennym forum wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ osób,
które w pracy naukowej oraz praktyce prawniczej z problematyk¹ realizacji zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego przy udziale podmiotów spoza administracji publicznej.
Konferencja naukowa „Udzia³ podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego” zosta³a zorganizowana w ramach realizacji grantu z œrodków na badania naukowe Uniwersytetu Gdañskiego nr BN
538-6110-0460-1.
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